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Anotace: 
Totalitarismus představuje jeden z pojmů, který pronikl do jazyka politických věd až ve 

dvacátém století. Zároveň jen málo slovům byl dáván v posledních desetiletích tak odlišný a 
vzájemně rozporuplný význam a jen málo termínů bylo tak často ideologicky zneužíváno a 
manipulováno. Na dvacáté století zpravidla nahlížíme jako na střet mezi nesvobodnými totalitními 
státy, zejména nacistickým Německem, fašistickou Itálií a komunistickým Sovětským svazem, 
které chtěly uvěznit lidstvo v nové formě otroctví, a svobodným demokratickým (především 
anglosaským) světem. Je otázka, zda po triumfu liberální demokracie a tržní ekonomiky, kdy si i 
Čína postupně osvojuje kapitalistický výrobní způsob a za totalitní v tradičním pojetí můžeme 
označit pouze několik bizarních a ekonomicky neúspěšných režimů, má užívání pojmu 
totalitarismus ještě smysl. Po rozpadu Sovětského svazu a tzv. východního bloku počátkem 
devadesátých let minulého století a zejména po 11. září 2001 řada teoretiků tvrdí, že pojem 
totalitarismus se stal definitivně anachronismem, který možná plnil určitou konceptuální a 
mobilizující roli během studené války, ale v době, kdy čelíme hrozbě civilizačního střetu 
s islámským fundamentalismem, prohlubující se propasti mezi bohatými a chudými státy a 
nebezpečným environmentálním výzvám, představuje neužitečný a překonaný intelektuální nástroj, 
podobně jako například svého času tak oblíbený termín orientální despotismus. Zhroucení 
sovětského impéria a rozklad jeho marxistické ideologie mohou být chápány jako závěrečné dějství 
osudového zápasu mezi demokratickým a liberálním světem a totalitními silami, hrozícími uzavřít 
lidstvo do tyranského bezčasí „zcela jiné“ reality. V užším smyslu můžeme hovořit o „zlatém věku“ 
totalitarismu (obdobně jako mluvíme o věku Periklově, Augustově nebo Ludvíka XIV.) 
probíhajícím přibližně mezi Mussoliniho nástupem k moci (1922) a Stalinovou smrtí (1953). Bylo 
to údobí, kdy totalitarismus nejen vynikal největším politickým a mocenským vlivem, ale kdy 
představoval i nepřehlédnutelnou ideologickou a kulturní sílu s mesianistickými aspiracemi 
oslovující a inspirující činorodé jedince s vysokým intelektem a jistou morální integritou. Vzhledem 
k tomu, že mezi liberálně demokratickými režimy a totalitními systémy probíhal  otevřený nebo 
latentní válečný konflikt, bylo poměrně snadné účelově označit totalitarismus za projev cizorodého 
protizápadního barbarství, buď znovuzrozeného z temné minulosti pohanství (Německo), nebo 
vyvolaného přetrváním a hypertrofií  autoritářských rysů východního samoděržaví (Rusko). Na 
druhé straně podle mnohých autorů existují totalitní tendence přítomné ve větší či menší míře ve 
všech moderních politických systémech, které jsou podmíněny rostoucí centralizací, byrokratizací, 
militarizací a společenskou homogenizací, to znamená průvodními rysy modernizace. Hodnocení 
totalitarismu se tak ocitalo ve dvou zdánlivě protikladných polohách:  jako vzpoura proti modernitě, 
nebo jako její logické dovršení a systematické dotažení do konečných důsledků. V následujícím 
výkladu se pokusím nastínit genezi pojmu totalitarismus,  představit jeho hlavní způsoby 
konceptualizace a naznačit, co míním antropologickým pohledem na totalitarismus. Především si 
ale musíme položit otázku, zda je pojem totalitarismus navzdory všem ideologickým kontaminacím 
nadále věrohodný či použitelný, přinejmenším jako weberovský ideální typ získaný izolováním 
určitých znaků sociální skutečnosti. Pojem totalitarismus byl vymezen a aplikován především na 
paradigmatických případech tří politických režimů dvacátého století – fašistické Itálii, nacistickém 
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Německu a komunistickém Sovětském svazu, přičemž jeho věrohodnost závisí na nalezení 
společného jmenovatele všech tří zřízení, které by ospravedlnilo jejich začlenění do jedné 
politologické kategorie. Seriózní studium zločinů totalitarismu bylo v západním akademickém 
prostředí  zastíněno „zločiny západního imperialismu a kolonialismu“ ve třetím světě, autoři jako 
Francis Fanon nebo Edward Said se posadili vůči Arthuru Koestlerovi a Alexandru Solženicynovi. 
Například termín „orientalismus“ požívá dnes navzdory určité vágnosti a kontroverznosti větší 
vážnosti a vyznačuje se nekonečně větší „politickou korektností“ než pojem „totalitarismus“. Ještě 
v devadesátých letech dvacátého století se zdálo, že pojem “totalitarismus” bude tolerován pouze 
jako projev terapeutické sebereflexe východoevropských společností v epoše transformace. 
Nedávné studie Michaela Halberstama nebo Abbotta Gleasona však neznačily obrat a opětovnou 
rehabilitaci pojmu, k níž chce přispět i tento projekt.  
V průběhu výkladu se budou studenti prostřednictvím přednášek, četby vybraných textů a 
samostudia zabývat následujícími tematickými okruhy: 

1. Totalitarismus – dějiny pojmu 
2. Totalitarismus – základní vymezení 
3. Totalitarismus – klíčoví myslitelé a autoři 
4. Utopie – od antiky do novověku 
5. Milénarismus jako protototalitní hnutí 
6. Příčiny a počátky Francouzské revoluce 
7. Průběh Francouzské revoluce 
8. Napoleonské války 
9. Rasová ideologie – počátky 
10. Vzestup rasové ideologie v devatenáctém století 
11. Sociální darwinismus 
12. Počátky a rozvoj antisemitismu 
13. Dreyfusova aféra 
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1. Totalitarismus – dějiny pojmu 

Siegmund Neumann napsal v roce 1942, že „idea totalitního státu se zrodila během poslední 
světové války (míněna první světová válka), která přerostla ve válku totalitní“. Jaká je konkrétní 
geneze pojmu “totalitarismus” v dějinách západního politologického myšlení? Termín 
totalitarismus vzešel z debaty italských převážně antifašistických intelektuálů o povaze 
nastupujícího Mussoliniho režimu. 12. května 1923 označil v listu Il Mondo Giovanni Amendola, 
novinář a politik, jenž náležel k předním oponentům italského fašismu (o čtyři roky později byl ubit 
k smrti), Mussoliniho volební reformu za „totalitní systém“ (sistema totalitaria).  23. června téhož 
roku se Amendola vrátil na stránkách Il Mondo k pojmu znovu a 2. listopadu 1923 u příležitosti 
výročí Pochodu na Řím uvedl: „Nejvýraznějším rysem fašistického hnutí je jeho ‘totalitní’ duch. 
Tento duch nedovoluje začít nový den bez fašistického pozdravu, stejně jako nedovoluje, aby dnes 
existovalo svědomí, jež neklesá na kolena a nevyznává se: ‘Věřím’. Tato pozoruhodná ‘náboženská 
válka’, která zuřila přes rok v Itálii, vám upírá právo na svědomí, které je vaše vlastní a nikoliv 
vnucené druhými, a zatěžuje budoucnost hypotékou těžkou jako olovo.“ Zdá se, že mezi 
antifašistickými novináři v Itálii se termín “totalitarismus” úspěšně rozšířil především ve druhé 
polovině roku 1923. Socialista Lelio Basso, píšící pod pseudonymem Prometeo Filodemo, použil 
poprvé v novinovém článku z 2. ledna 1925 substantivum „totalitarismus“. Amendola krátce před 
svou násilnou smrtí v roce 1927 konstatoval, že existuje shoda mezi komunismem a fašismem 
spočívající v jejich totalitárním charakteru. Mussoliniho stoupenci začali projevovat zájem o pojem 
„totalitarismus“ od jara 1925. 22. června 1925 prohlásil Benitto Mussolini na čtvrtém kongresu 
Partito Nazionale: „Chceme, aby Italové učinili volbu. Vedli jsme zápas s natolik odkrytým hledím, 
že nyní existuje pouze jasná volba buď pro, nebo proti. A nadto budeme soustavně prosazovat to, co 
se nazývá naše železná totalitní vůle (la nostra feroce volonta totalitaria).  Chceme učinit národ 
fašistickým, aby zítra Italové a fašisté ... znamenali totéž“. Termín „totalitarismus“ tak zrál původně 
v sémantickém poli vytyčeném fašistickou ideologií. Totalitarismus byl termín, pomocí něhož se 
italský fašistický režim snažil sjednotit značně heterogenní ideové základy fašismu a vyvolat tak 
iluzi ideologické jednoty. Je paradoxní, že Mussolini, jemuž byl tak drahý pojem totalitarismu, se 
nepokusil zřídit skutečně důsledný totalitní režim a spokojil se nakonec s autoritativním státem, 
jehož ideologie a revitalizační rétorika sice připomínala totalitní hnutí, ale který se svou povahou 
příliš nelišil od jiných konzervativních diktatur tehdejší Evropy. Nacističtí ideologové explicitně 
rozlišovali mezi Mussoliniho „etickým státem“ a Hitlerovým „ideologickým státem“ 
(Weltanschauungstaat). Alfred Rosenbergem  nabádal v článku uveřejněném 1. ledna 1934 ve 
Völkische Beobachter členy nacionálně socialistické strany, aby upustili od pojmu “totální stát”. To, 
co je důležité, není takzvaná totalita státu, ale totalita nacistického hnutí, jež stojí nad státem. 
Joseph Goebbels vystihl rozdíl mezi nacionálním socialismem a fašismem následujícími slovy: 
„(Fašismus) je … zcela odlišný od národního socialismu. Zatímco národní socialismus jde hluboko 
ke kořenům, fašismus je jen povrchní věc“, „(duce) není revoluční jako Vůdce nebo Stalin. Je 
natolik poután ke svému italskému lidu, že mu chybí vlastnosti světového revolucionáře a 
vzbouřence“. Himmler obdobně prohlásil v roce 1943 v jednom projevu: „Fašismus a národní 
socialismus jsou dvě zásadně odlišné věci, … absolutně nelze srovnávat fašismus a národní 
socialismus jako duchovní, ideologická hnutí.“  Adolf Hitler sám uznával na počátku dvacátých let 
dvacátého století příbuzenství mezi nacismem a komunismem: „V našem hnutí se spojují dva 
extrémy: komunisté zleva a důstojníci a studenti zprava. Tyto dva extrémy byly vždy nejaktivnějšími 
prvky. … Komunisté byli idealisty socialismu…“  
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2. Totalitarismus – základní vymezení 

První dvě desetiletí studené války představovala „zlatý věk“ ne již samotných totalitních režimů, 
z nichž přežil pouze jeden typ, ale konceptu „totalitarismu“ jako takového. Jeho věrohodnost byla 
ovšem založena výlučně na identifikaci komunismu a nacionálního socialismu jako strukturálně 
podobných režimů. Tehdy vycházejí klasická díla Hannah Arendtové, Carla Joachima Friedricha, 
Zbigniewa K. Brzezinského a Raymonda Arona, rovněž ale literární fikce i svědectví George 
Orwella, Arthura Koestlera, Thomase Manna, Alexandra Solženicyna nebo Eliase Canettiho.  Ve 
zmíněném období se zrodily některé dodnes citované a vyčerpávající pokusy o definici 
totalitarismu. Již v roce 1936 vystoupil Élie Halévy na půdě Société française de Philosophie s 
přednáškou Věk tyranů (L’ére des tyrannies), v níž prohlásil: „Věk tyranů byl zahájen v srpnu 1914, 
kdy nepřátelské národy vytvořily systém, který může být definován následujícím způsobem: v 
ekonomické oblasti vysoce zbytnělou státní kontrolou všech prostředků výroby, distribuce a směny, 
doprovázenou apelem vlády  na vůdce dělnických a odborářských organizací, aby napomohli při 
zavedení státního dozoru; odtud pramení syndikalismus, korporativismus a etatismus; v 
intelektuální sféře státní kontrolou myšlení ve dvou podobách: negativní, prostřednictvím potlačení 
veškerého mínění, které je pokládáno za nežádoucí vzhledem ke státnímu zájmu, a positivní, 
prostřednictvím takzvaného organizovaného entuziasmu.“ V první polovině padesátých let 
dvacátého století se o ucelené vymezení pojmu totalitarismu pokusil Carl Joachim Friedrich, který 
přičítal totalitní charakter komunistickému, fašistickému a národně socialistickému režimu. 
Pokusíme-li se o syntézu klasické a antropologické interpretace totalitarismu, můžeme dospět 
k následujícímu vymezení: Totalitarismus představuje souhru excesivního pragmatického 
machiavellismu a voluntarismu totalitních vůdců, těžících ze zhroucení tradičního morálně 
religiózního kontextu politické aktivity, plně využívajících moderních kontrolních technologií a 
propagandistických procedur a prosazujících brutálním terorem totální transformaci politického, 
sociálního a ekonomického řádu, a politické imaginace nabývající často sekulárně milénaristického 
etosu a zasahující široké vrstvy, které alespoň v počátečním údobí do konsolidace a formalizace 
totalitní politické moci akceptují či podporují totalitní vládu ve jménu dosažení nacionalistických, 
nostalgicky antimoderních nebo sociálně revitalizačních cílů. Totalitarismus byl tak pokusem 
uzavřít opět moderní svět do vypočitatelného a předvídatelného kosmu, a to i na úkor lidské 
svobody. Pouze společnost, která dosáhla ve svých specifických podmínkách vyvážené souhry 
modernity a tradice, byla odolná vůči pokušení totalitarismu. 
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3. Totalitarismus – klíčoví myslitelé a autoři 

Zakladatel německé teorie totalitarismu Waldemar Gurian zdůraznil společnou podstatu fašismu a 
bolševismu, jež řadí do společné kategorie „totalitarismu“, zároveň ale označil fašistický systém za 
méně totalitní než bolševismus. Ve studii z roku 1932 vztáhl pojem totalitarismus i na nacismus. 
Mezi „filosofy totalitarismu“ v Německu před nástupem Hitlera k moci náleželo čelné místo Carlu 
Schmittovi. Vzešel z tradice autoritativního jihoněmeckého katolicismu a ve svém pojetí “řádu”, 
jenž by měl překonat rozkladný „chaos“ výmarské republiky dvacátých let, spojil klasické 
politologické koncepce Hobbese, Bodina a Machiavelliho s konzervativními protirevolučními 
vizemi De Maistra, Bonalda a Donosy Cortése. V totalitním státě viděl lék na krizi tradičního 
parlamentarizmu, který si sice podržel legalitu, ale ztratil legitimitu (byl to Carl Schmitt, kdo 
zpopularizoval tuto dichotomii). Sblížení konceptu totalitarismu s ideologií německého nacismu 
bylo patrné v knize Ernsta Forsthoffa Totální stát (Der totale Staat) z roku 1933. Po roce 1933 
používali pojem totalitarismus také kritici nacistického režimu v Německu, například Franz 
Borkenau. Erwin Faul se domnívá, že především nacistický totalitarismus, v němž vidí moderní 
machiavellismus, vznikl jako projev hluboké krize kulturních základů politiky, která demaskovala a 
redukovala dosavadní politické ideologie na pouhý zápas na život a na smrt o holou existenci mimo 
veškeré morální souřadnice. Adolf Hitler byl podle Alexandera Rüstowa jakousi novodobou verzí 
římského Catiliny. Pravděpodobně největší zásluhu o konečné prosazení pojmu a konceptu 
totalitarismu měly v prvních letech studené války dvě osobnosti – německá filosofka působící 
především ve Spojených státech amerických Hannah Arendtová a britský spisovatel a novinář Eric 
Arthur Blair, známý spíše pod literárním pseudonymem George Orwell. Hannah Arendtová (1906-
1975) pocházející ze sekulární židovské rodiny studovala na univerzitě v Marburku pod vedením 
Martina Heideggera a později v Heidelbergu u Karla Jasperse. Nacistická perzekuce ji přinutila 
odejít do Paříže, kde se přátelila se známým literárním kritikem Walterem Benjaminem. Po okupaci 
Francie ji americký diplomat Hiram Bingham umožnil uprchnout do Spojených států amerických, 
kde kromě krátké epizody po válce, kdy se vrátila do Německa, přednášela již jako americká 
občanka až do své smrti na různých univerzitách. Hlavním dílem Hannah Arendtové je rozsáhlý 
spis Původ totalitarismu z roku 1951, bezpochyby nejvlivnější pojednání o totalitarismu dvacátého 
století. Kniha je často chápána jako ostrá kritika devatenáctého století, v jehož rasismu, 
imperialismu, kolonialismu, byrokracii, chaotické industrializaci a anonymitě masové společnosti 
Arendtová identifikovala zdroje, z nichž vykrystalizoval totalitarismus sovětského Ruska a 
nacistického Německa. George Orwell (1903-1950) se narodil v Indii ve smíšené indo-britské 
rodině; dětství strávil v Anglii a od roku 1922 sloužil v koloniální policii v Barmě. V roce 1927 po 
návratu do Velké Británie se rozhodl pro dráhu spisovatele. V prosinci 1936 George Orwell odjel 
do Španělska bojovat na straně republikánů proti Frankovi. Následujícího roku byl svědkem 
stalinistických čistek v Barceloně, jejichž obětí se málem stal. Během druhé světové války Orwell 
pracoval pro BBC a v roce 1945 vydal protistalinistickou satiru Farma zvířat, která se setkala se 
značným ohlasem. Roku 1949, kdy podlehl tuberkulóze, uveřejnil svůj nejslavnější román – 1984, 
jehož dramatický děj se odehrává v Anglii ovládané totalitním režimem. Na půdu, kterou připravili 
Hannah Arendtová a George Orwell, mohli vstoupit další autoři, jak političtí myslitelé a teoretici, 
tak literáti. Náleželi mezi ně především Karl Popper, autor dvou vlivných děl, Otevřená společnost 
a její nepřátelé (1945) a Bída historicismu (1961), Raymond Aron, autor Opia intelektuálů (1955), 
Eric Voegelin, Karl Dietrich Bracher, Carl Joachim Friedrich a Zbigniew K. Brzezinski. 
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4. Utopie – od antiky do novověku 

V klasických textech nalezneme řadu svědectví o despotických režimech starověku, svévoli 
tyranů, korupci, zneužívání moci, politických převratech nebo násilnických bojůvkách ve službách 
demagogů. Platón, Aristoteles a další se zamýšleli nad povahou politického života a mnohé z jejich 
tezí nabyly nové aktuálnosti právě díky zkušenostem s moderními totalitními režimy. Není proto 
překvapivé, že někteří autoři používali při popisu aktivity totalitních systémů metafory převzaté z 
antické literatury, které je posléze inspirovaly k vedení přímých analogií mezi  moderním 
totalitarismem a tradiční autokracií. Totalitarismus se tak měl rovnat tradiční tyranie či despocie 
plus moderní technologické prostředky kontroly a propagandy. Leo Strauss napsal ve svém rozboru 
Xenofontova spisu Hiéron: „Tyranie dneška, na rozdíl od klasické tyranie, disponuje technologií a 
vědou“. Gabriel Abraham Almond zredukoval vymezení totalitarismu na „tyranii s racionální 
byrokracií, monopolem na moderní technologie komunikací a moderní technologie násilí“. 
Vladimír Čermák chápe totalitarismus jako potenci obsaženou v zásadě v jakémkoli společenském 
systému, jejíž projevy můžeme pozorovat již ve starém Egyptě a ve starověké Spartě a Aténách. 
Tento „starý“ totalitarismus je nutno odlišit od totalitarismu „moderního“, který má „k dispozici 
mnohem více technických prostředků“. Pitirim Sorokin neváhal označit starověký Egypt, Čínu a říši 
Inků za totalitní režimy. Franz Neumann identifikoval jako totalitní diktátorské systémy Spartu a 
Řím za panování císaře Diokleciána. Karl Popper podal v knize Otevřená společnost a její 
nepřátelé pravděpodobně nejznámější výklad starověkých intelektuálních kořenů moderního 
totalitarismu, které identifikoval v Platónově politické teorii. Karl Wittfogel, který se proslavil 
rozborem archaických hydraulických civilizací, pokládal starověkou Čínu za jeden z raných projevů 
totalitarismu. Lewis Mumford rozlišil „utopie úniku“ („utopias of escape“) a „utopie rekonstrukce“ 
(„utopias of reconstruction“). Zatímco první zahrnuje mýty a legendy o zlatém věku, které 
doprovázejí lidstvo od nejstarších dob do moderních subkultur (Hésiodos, biblický Ráj, ostrov 
svatého Brendana, Antilie apod.), druhé se objevily ve starověku u Platóna, v novověku například 
v dílech Mora, Campanelly nebo Bacona. Utopické aspirace se výrazně projevily v ideologických 
programech moderních totalitních hnutí. Totalitní vláda je historicky jedinečná nejen nebývalým 
zbytněním, intenzifikací a dynamizací politické moci, ale je založena na ideji vtělené do politické 
akce, že svět a společenský život jsou transformovatelné bez omezení, spočívá v aspiraci radikálně 
rekonstruovat společnost. Dana R. Villa v tomto smyslu napsal, že „nacistické úsilí konstruovat 
lidstvo může být pokládáno za pokroucený výraz odvěkého snu západní tradice: snu o městě jako 
uměleckém díle“.  
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5. Milénarismus jako protototalitní hnutí 

Historické příklady nacismu, fašismu a komunismu ukázaly destruktivní sílu ideologických hnutí 
zrozených z čiré imaginace mimo každodenní zkoušky konsensuální politické reality a zaměřených 
na přetvoření společnosti ve jménu utopického snového vzoru. Hans Maier podtrhl, že politické 
události, procesy, čistky a genocidy spojené s působením totalitních režimů probouzejí „vzpomínky 
na temné kapitoly církevních dějin, na inkvizici a procesy s kacíři, na náboženský útlak a války. 
Alexis de Tocqueville napsal, že ačkoliv byly cíle Francouzské revoluce formulovány jako 
politické, samotná revoluce se odvíjela jako náboženská. Také francouzský historik François Furet 
viděl úzkou souvislost mezi politickou ideologií moderních revolucionářů a náboženskou vírou. 
Politickou kulturu Francouzské revoluce, kterou srovnával s náboženskými válkami šestnáctého 
století, Furet popisoval pomocí religiózních metafor. Norman Cohn se pokusil ve své klasické knize 
Pursuit of the Millennium ukázat, že moderní totalitní hnutí navazují na velká středověká 
milénaristická a sektářská hnutí. Jacob L. Talmon byl přesvědčen, že středověký milénarismus se 
transformoval prostřednictvím osvícenské sekularizace do Rousseauovy vize volonté générale, 
která představovala teoretický základ totalitní demokracie a jež vyústila do jakobínského a 
komunistického totalitarismu. Rovněž izraelský sociolog Shmuel Noah Eisenstadt se domnívá, že 
zárodky a ideologické vzory velkých revolucí modernity, které vnesly do politického a sociálního 
života utopické, eschatologické a milénaristické prvky, lze nalézt v heterodoxních a protestantských 
sektách a hnutích pozdního středověku a raného novověku. Francouzská revoluce podle jeho názoru 
představovala spojnici mezi tradičními středověkými a raně novověkými milénaristickými hnutími 
a moderními totalitními systémy. Eric Voegelin a Raymond Aron prosazovali koncem třicátých let 
dvacátého století termín „politická“ nebo „náhradní náboženství” (Ersatzreligion), který měl 
zachytit religiózní povahu a přitažlivost moderního totalitarismu. Eric Voegelin, politický vědec, 
který měl blízko k teologickým výkladům lidských dějin, interpretoval komunismus, nacismus a 
fašismus jako moderní varianty tradičního gnosticismu. Podle Voegelina představuje moderní 
totalitarismus vzpouru proti přirozenému „řádu bytí“ a systematickou konstrukci nové náhradní a 
vyšší „duchovní“ reality ve jménu  gnostického odmítnutí „nedokonalého stvoření“. Západní 
civilizace v době osvícenství rezignovala na tradiční křesťanský duchovní řád, který ovšem 
společnost prostoupená liberalismem, relativismem, skepticismem a nihilismem nedokázala ničím 
věrohodným nahradit. Vzniklé vakuum bylo zaplněno totalitní ideologií vyznačující se „stejnou 
emocionální intenzitou“ jako vyvrácené křesťanství. Podle autorů, jako byli Hannah Arendtová, 
Eric Voegelin, Norman Cohn, Jacob L. Talmon, François Furet, Raymond Aron, Michael 
Halberstam nebo Shmuel Noah Eisenstadt, poskytl fenomén totalitarismu důkaz o neodstranitelnosti 
náboženského a teologického zájmu či instinktu, který dokázal proniknout skrze sekularizovanou 
tvář novověku, jenž sebevědomě pokládal náboženství za historicky překonaný anachronismus. 
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6. Příčiny a počátky Francouzské revoluce 

Francie, která se vynořila z ničivých náboženských válek druhé poloviny šestnáctého století jako 
centralizovaná monarchie konsolidovaná osvícenou politikou Jindřicha IV. a jeho ministra vévody 
de Sullyho, se po úpadku španělské moci stala nejlidnatějším a ekonomicky a vojensky nejsilnějším 
evropským státem. Zrušení Ediktu nantského a krach Lawových finančních reforem však připravily 
Francii na prahu průmyslové revoluce v Nizozemí a Velké Británii o dynamickou podnikatelskou 
vrstvu a důvěru v moderní finanční nástroje. Navzdory své dominanci na kontinentu země 
nedokázala čelit zámořským aspiracím Nizozemí a zejména Velké Británie, s níž se utkala ve 
skutečné „druhé stoleté válce“. Francie byla v sedmileté válce připravena o své pozice v Indii a 
území v Severní Americe. V zemi, prostoupené duchem osvícenství a sociálního inženýrství, se šířil 
duch romantického patriotismu dožadujícího se odplaty. Té se Francie skutečně dočkala v roce 
1781 díky své podpoře republikánských povstalců bojujících za nezávislost severoamerických osad. 
Bylo to však za cenu značného státního zadlužení, se kterým se vláda v důsledku anachronického 
finančního systému nedokázala vyrovnat. Ministři Ludvíka XVI., Turgot, Necker, Calonne a 
Brienne, předkládali často radikální reformní návrhy, které však narážely na odpor parlamentů, 
soudních dvorů registrujících královské výnosy. Jak napsal Christopher Dawson, „žádný panovník 
osmnáctého století nebyl svědomitější a nemyslel to tak poctivě jako Ludvík XVI., žádná evropská 
vláda neměla lepší nebo inteligentnější ministry a úředníky“. Přesto rozhodnutí překonat rezistenci 
parlamentů svoláním shromáždění notáblů a poté generálních stavů, anachronické instituce, která se 
naposledy sešla v době regentství 1614, vyústila do dramatických a krvavých událostí Francouzské 
revoluce.        
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7. Průběh Francouzské revoluce 

5. května 1789 se ve Versailles shromáždili představitelé generálních stavů, mezi nimiž bylo 300 
duchovních, 291 aristokrat a 610 příslušníků třetího stavu. Mirabeauova rétorika a Sieyèsovy 
pamflety iniciovaly přeměnu generálních stavů v Národní shromáždění, které se rozhodlo dát zemi 
ústavu. Když se konzervativní kruhy pokusily o relativně umírněná protiopatření, nahradily ministra 
Neckera baronem de Breteuillem a nařídily posílení vojenských oddílů v okolí Paříže, došlo 
k radikalizaci pařížského davu a pádu Bastilly 14. července 1789. Král ustoupil a povolal zpátky 
Neckera. V zemi zavládl chaos a „velký strach“, na který Národní shromáždění reagovalo 4. srpna 
1789 zrušením zbývajících feudálních privilegií a vyhlášením Deklarace lidských a občanských 
práv (26. srpna 1789). 5. října 1789 situaci dále vyhrotil „pochod pařížských žen“ na Versailles, 
který přinutil královskou rodinu přesídlit do pařížských Tuilerií. Lafayette, stojící v čele Národní 
gardy, v němž mnozí viděli „francouzského Cromwella či Washingtona“ se ukázal jako slabý a 
nerozhodný. Znárodnění církevního majetku a přijetí civilní ústavy duchovenstva způsobilo konflikt 
s Církví. 21. června 1791 se král pokusil o neúspěšný útěk, během kterého byl rozpoznán a zadržen 
ve Varennes. 20. září 1791 se sešlo Zákonodárné shromáždění, ve kterém získali politickou 
iniciativu girondini, například Jacques Pierre Brissot. 20. dubna 1792 vyhlásila Francie válku „králi 
českému a uherskému“. 10. srpna 1792 přepadl ozbrojený dav podnícený jakobíny Tuilerie, přinutil 
krále a jeho rodinu uchýlit se na půdu Zákonodárného shromáždění a zmasakroval švýcarské 
gardisty. Ve dnech 2. až 9. září 1792 došlo k vraždění „nepřátel revoluce“ ve francouzských 
věznicích. Ministr spravedlnosti Georges Jacques Danton nechal věcem volný průběh. 20. září 1792 
se Dumouriezovi podařilo u Valmy zastavit postup pruských oddílů vévody z Brunšviku. Nově 
ustavený Konvent vyhlásil republiku. 21. ledna 1793 byl na náměstí Revoluce popraven Ludvík 
XVI. Politická moc a vláda nad Výborem veřejného blaha a Výborem veřejné bezpečnosti se 
dostala do rukou revolučně radikálních jakobínů, reprezentovaných zejména Maximilienem 
Robespierrem. V zemi byl rozpoután teror. 5. dubna 1794 padl za oběť násilí samotný Danton. 8. 
června 1794 byl slaven Svátek Nejvyšší bytosti. 27. července 1794 (9. Thermidoru) byl svržen 
Robespierre a jeho stoupenci. Režim direktoria, který vystřídal jakobíny, pacifikoval povzbuzené 
roayalisty a francouzská armáda slavila úspěch v Porýní a v severní Itálii. Generál Napoleon 
Bonaparte se dokonce pokusil o ovládnutí Egypta, které by strategicky oslabilo Velkou Británii. 
Posléze však korupce, hospodářské problémy a porážky na bojišti direktorium zkompromitovaly. 
Abbé Sieyès se rozhodl uskutečnit převrat. K jeho provedení potřeboval meč. Zvolil si Bonaparta.                       
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8. Napoleonské války 

Napoleon Bonaparte, kterého vynesl k moci převrat z 9. a 10. listopadu 1799, záhy zastínil ostatní 
spiklence, a stal se prvním konzulem. Jeho režim osobní moci byl legitimizován vítězstvím nad 
Rakušany v bitvě u Marenga 14. června 1800. Napoleon, jehož osoba předznamenala velké 
vojenské diktátory dvacátého století, sjednotil Francii na hodnotách osvícenství (věda, velké školy, 
meritokracie), vlastnictví (občanský zákoník) a obchodu (centrální banka, nová měna – frank). 
Odmítl návrh Ludvíka XVIII. na smír, obklopil Francii satelitními státy (batávská, helvétská a 
cisalpinská republika) a v Amiensu uzavřel na jaře 1802 mír s Velkou Británií. Tato stabilizace však 
měla jen krátké trvání. Následujícího roku vypukla znovu válka s Anglií a demonstrativní poprava 
vévody z Enghienu vrhla na režim nepříznivé světlo. Napoleonovi, který se nechal v závěru roku 
1804 korunovat císařem, se nepodařilo získat rozhodující převahu na moři potřebnou pro invazi na 
Britské ostrovy a obrátil svoji pozornost ke Střední Evropě. Bonapartova rychlá ofenzíva byla 
korunována v prosinci 1805 vítězstvím nad Rusy a Rakušany v bitvě u Slavkova. Velká Británie 
však potvrdila svoji hegemonii jako oceánské mocnosti porážkou francouzské a španělské flotily u 
Trafalgaru. V říjnu 1806 zničil Napoleon u Jeny a Auerstadtu pruskou armádu a obsadil Berlín. 
V krvavých střetech u Jílového a Friedlandu přinutil v následujícím roku Napoleon ruského cara 
jednat o míru. Tylžská smlouva uzavřená mezi Napoleonem a Alexandrem v zásadě znamenala 
rozdělení Evropy na dvě zájmové sféry vlivu. Napoleonovi se podařilo vybudovat koloniální 
impérium na samotném evropském kontinentu. Ovládal území od Madridu po Varšavu, na kterém 
žilo sedmdesát miliónů obyvatel (z toho třicet miliónů Francouzů). Poté však následoval úpadek 
bonapartismu. Vleklá a nepříliš úspěšně vedená válka na Pyrenejském poloostrově odhalila slabiny 
„neporazitelné“ francouzské armády. Rakušané byli v bitvách u Aspern a Wagramu nečekaně 
rovnocenným protivníkem. Tažení proti Rusku v roce 1812 skončilo fiaskem. Rozhodujícím 
momentem byla Napoleonova porážka u Lipska, po níž čelil invazi do Francie. Usazen na ostrově 
Elba využil momentální nepopularity restauračního režimu Ludvíka XVIII. k opětovnému uchopení 
moci. Definitivně byl o ni připraven 18. června 1815 v bitvě u Waterloo.       
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9. Rasová ideologie – počátky 
 

Rasová teorie představuje pokus o klasifikaci lidských populací prostřednictvím výběru 
specifických dědičných fenotypických znaků a jejich ztotožnění s určitými rasovými typy či rasami, 
jejichž počet a způsob vymezení se u různých autorů a škol často výrazně lišil. Podle současného 
převládajícího pojetí je tradiční rasa sociální konstrukcí založenou na destrukci nesmírně bohaté 
diverzity lidských populací ve jménu homogenizujících esencializovaných rasových „typů“. Rasová 
teorie se stává rasismem či rasovou ideologií tehdy, pokud je zmíněná klasifikace využita 
k prosazení či ospravedlnění neměnné sociální hierarchie a reprodukce sociální, politické nebo 
ekonomické nerovnosti, to znamená, pokud je sociokulturní sféra redukována na pouhé somatično. 
Rasová ideologie představuje v dějinách Západu relativně pozdní fenomén. Starověk, středověk a 
raný novověk až do druhé poloviny osmnáctého století ji neznaly. Lidé si nicméně byli 
pravděpodobně vždy vědomi patrných fyzických rozdílů mezi různými populacemi. Náznaky 
rozlišení do „rasových“ skupin nalezneme ve starém Egyptě ve čtrnáctém století před Kristem. 
Psycholog Lawrence Hirschelf dokázal, že děti ve věku tří let dovedou rozeznávat příslušníky 
jednotlivých ras. Antičtí autoři jako Hippokrates, Hérodotos nebo Pomponius Mela byli přesvědčeni 
o všemocnosti podnebí, které je schopno proměnit černého Etiopana ve světlého Hyperborejce a 
naopak. Vnější podoba lidského těla byla proto považována za něco pomíjivého, zanedbatelného, 
z čeho se nedalo vyvozovat nic zásadního o kvalitě a schopnostech příslušné populace. Křesťanství 
v raném středověku zmíněný antický přístup podpořilo autoritou Starého Zákona, podle něhož 
veškeré lidstvo vzešlo v historicky relativně nedávné době z jediného páru Adama a Evy. 
Středověká věda o člověku tak znemožnila vznik učení, které by připomínalo moderní rasovou 
ideologii. Lidé rasu v moderním smyslu „neviděli“, takže například odlišnosti v pigmentaci se 
nemohly stát záminkou skupinové nenávisti. Když se velcí evropští cestovatelé třináctého a 
čtrnáctého století, Carpini, Rubruck, Montecorvino či Marco Polo, seznámili s ohromující etnickou 
rozmanitostí Asie, ani na okamžik je nenapadlo zjištěnou různorodost a bohatství lidských typů 
uchopit a zaznamenat prostřednictvím pojmu rasy. Středověký antisemitismus, který počínaje 
třináctým stoletím neobyčejně zesílil, vycházel z náboženského, nikoliv rasového antagonismu. Je 
pochopitelné, že neexistence artikulované doktríny rasové nadřazenosti neznamená, že určitá 
skupina lidí není znevýhodněna na základě své fyziognomické odlišnosti. To byl případ islámské 
civilizace, která byla od druhé poloviny prvního tisíciletí po Kristu ohniskem světového obchodu 
s otroky. Geopolitické faktory způsobily, že se hlavní zdrojovou oblastí otrocké síly stala v rámci 
Starého světa subsaharská Afrika. Mezi muslimy a později rovněž mezi obyvateli křesťanského 
Západu vznikl v době „africké fáze“ ve vývoji světového otrokářství postoj intuitivně pokládající 
barvu kůže za signifikantní příznak příslušnosti k otrockému nebo sociálně marginálnímu statusu. 
Můžeme hovořit o zrodu pigmentokracie, jež se projevila v uspořádání středověké a raně novověké 
společnosti ve Středomoří, na Blízkém východě, ale rovněž v zámořských západních koloniích. 
Pigmentokracie, za jejíhož typického mluvčího lze označit arabského historika Ibn Chaldúna, je 
odpovědná za vytvoření biologizujících metafor a stereotypů, které se staly trvalou součástí 
rasového myšlení a jež připravovaly cestu k nástupu rasového esencialismu. Přibližně od konce 
sedmnáctého do počátku devatenáctého století badatelé jako François Bernier (1620-1688), Georg 
Wilhelm Leibniz (1646-1716), Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) nebo Georges Cuvier 
(1769-1832) vytvořili první rasové klasifikace založené na fyzických rozdílech mezi lidmi, které 
jsou s malými modifikacemi užívány dodnes. Poprvé se zároveň objevily rasové předsudky, to 
znamená přesvědčení, že odlišné tělesné vlastnosti různých lidských skupin mají dopad na rozvoj 
inteligence, emocionality a výkonnosti.  
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10. Vzestup rasové ideologie v devatenáctém století 

Rozhodujícím údobím při formování moderního rasové ideologie byl romantismus, kdy se z  rasy 
stal hlavní nástroj pro zachycení lidské rozmanitosti a porozumění dějinám. Pojem rasy totiž 
zdánlivě umožňoval myslet či pochopit určitou lidskou populaci nebo národ totálně jako souhrn 
všech vnitřních biologických a vnějších klimatických a geografických sil určujících její potenciál a 
historické osudy. Když francouzský politik a básník Alphonse de Lamartine (1790-1869) označil 
rasu za velké tajemství historie a mravů, vyjádřil převažující dobové mínění. Největší zásluhu na 
popularizaci pojmu rasy měli bezesporu romantičtí romanopisci a historici, například Walter Scott 
(1771-1832) na Britských ostrovech nebo Augustine Thierry (1795-1856) a Jules Michelet (1798-
1874) ve Francii, kteří velmi sugestivně a přesvědčivě vylíčili dějiny evropských národů jako 
dramatický rasový příběh.  Zmíněná „romantická“ fáze ve vývoji moderního rasového myšlení 
vyvrcholila v díle francouzského spisovatele a diplomata Arthura Gobineaua (1816-1882). Tento 
předchůdce kulturního pesimisty Oswalda Spenglera (1880-1836) nastínil v proslulém Pojednání o 
nerovnosti lidských ras z let 1853 až 1855 obraz světa, který v důsledku neblahého rasového míšení 
a degenerace ztratil schopnost civilizačního vzepětí, heroismu, vitality a nezištného idealismu, a je 
proto odsouzen k zániku. Člověk byl podle Gobineaua tvor, který se rozumem vymkl přírodnímu 
řádu a musí se do něj navrátit prostřednictvím ztráty svého lidství. Marně bychom hledali 
v Gobineauových fatalistických vizích předzvěst rasistického aktivismu nacistického hnutí 
usilujícího o radikální „očistu“ Evropy ve jménu nadřazené árijské rasy. Základními stavebními 
rasové ideologie tak, jak se ustavila v devatenáctém století, byla teze o kolébce západních národů ve 
Střední Asii nebo Indii a revitalizační úloze severských barbarů. Při sledování zrodu 
antropologického myšlení nesmíme opominout globální kontext vývoje západní civilizace v raném 
novověku. Představitelé takzvaných postkoloniálních studií zdůrazňují v duchu filosofie Michela 
Foucaulta represivní složku inherentně obsaženou v antropologickém diskursu pocházejícího 
z koloniálních dob, kdy se západní hegemonie obtiskla i do věd o člověku legitimizujících a 
reprodukujících evropskou nadvládu. Ve skutečnosti je však teze o západní dominanci v globálním 
měřítku v raném novověku oblíbeným a rozšířeným mýtem. O skutečné západní celosvětové 
hegemonii můžeme totiž hovořit až v desetiletích, která následovala po skončení napoleonských 
válek. Příslušnost k árijské rase se od padesátých let devatenáctého století již neurčovala příbuzností 
se sanskrtem, ale dolichokranním, to znamená protáhlým tvarem lebky. Nová rasová historie 
Evropy zahrnovala příchod prehistorických indoevropských či árijských kmenů tvořených plavými 
dolichokranními jedinci, kteří si podmanili a asimilovali místní tmavé širokolebé čili brachykranní 
populace. 
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11. Sociální darwinismus 

Pod vlivem Darwinova výkladu přírodního výběru se zrodil takzvaný sociální darwinismus, to 
znamená idea, že aplikace přírodních zákonů na společnost umožní její zásadní ozdravění. Získal si 
oblibu mezi předními osobnostmi vědeckého, politického a kulturního života ve všech západních 
zemích. Praktickou aplikaci syntézy rasové ideologie a sociálního darwinismu představovalo 
eugenické hnutí, u jehož počátků stál Darwinův bratranec a polyhistor Francis Galton (1822-1911). 
Posláním eugeniky bylo vědeckými metodami přispět k „biologickému zkvalitnění lidské rasy“. 
Když Francis Galton v roce 1911 zesnul, existovaly silné eugenické společnosti ve Velké Británii, 
Německu, Francii nebo Spojených státech amerických. Mezi jejich členy náleželi například 
spisovatelé George Bernard Shaw nebo Herbert George Wells, známý novinář H. L. Mencken, 
vynálezce Alexander Graham Bell nebo tehdy mladý politik Winston Churchill, který byl v roce 
1912 zvolen vice-prezidentem Prvního mezinárodního eugenického kongresu konaného v Londýně. 
Zejména ve Spojených státech amerických, tíhnoucích tradičně k „puritánské čistotě“, padla 
eugenika na úrodnou půdu. Charles B. Davenport otevřel v Cold Spring Harbor poblíž New Yorku 
eugenickou laboratoř a řada států Unie přijímala od roku 1907 zákony umožňující nedobrovolnou 
sterilizaci mentálně postižených a „sociálně nepřizpůsobivých“ jedinců. V Německu založil v roce 
1906 průkopník moderní embryologie a darwinista Ernst Haeckel Monistickou ligu 
předznamenávající ideologii nacionálního socialismu. Tzv. antroposociologie Brocova žáka 
Georgese Vachera de Lapouge (1854-1936) je pokládána až do vzniku nacistické rasové ideologie 
za nejvážnější útok antropologických rasově zaměřených doktrín na podstatu moderní demokracie. 
Jean Colombat označil dokonce Vachera de Lapouge za „francouzského učitele Adolfa Hitlera“. 
Georges Vacher de Lapouge, člen Francouzské dělnické strany (Parti ouvrier français), který se 
hlásil k marxismu a darwinismu, označil za svůj hlavní cíl „aplikaci biologie v sociálních vědách“. 
Ve svých knihách Les sélections sociales (1896), Les lois fondamentales de l’Anthroposociologie 
(1897), L‘Aryen, son rôle social (1899) a Race et milieu sociale (1909) se Vacher de Lapouge 
pokusil o syntézu Darwina a Marxe. Georges Vacher de Lapouge označil osvícenství, francouzskou 
revoluci a modernismus za projev historického triumfu „otrocké“ brachykranní rasy nad „panskou“ 
dolichokranní rasou. Hlavní tragédii moderní civilizace ztotožnil s převahou sociální selekce nad 
přírodním výběrem, která způsobila šíření nižších brachykranních ras a následnou degeneraci 
západní společnosti. Tak jako Německu přílivu rasové ideologie a sociálního darwinismu vzdoroval 
celou svojí vahou Rudolf Virchow, francouzská věda nalezla obdobnou osobnost v Léonci 
Manouvrierovi. Byl to Manouvrierův devastující útok na antroposociologii v článku L´indice 
céphalique et la pseudo-sociologie z roku 1899, který přiměl Emila Durkheima a jeho žáky, aby 
v následujícím roce definitivně vyloučili antroposociologické příspěvky z periodika L’Année 
sociologique a tím je připravili alespoň ve Francii o relevantní publikační platformu.  
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12. Počátky a rozvoj moderního antisemitismu 
 
Moderní sekulární antisemitismus, který v devatenáctém století navázal na tradiční náboženský 
antisemitismus a dosti radikálním způsobem jej přetvořil, představoval především reakci na 
modernitu a na rozporuplné a znepokojující fenomény doprovázející zrod moderní společnosti, jež 
zahrnovaly industrializaci, urbanizaci a sekularizaci. Modernizace vysvobodila Židy z ghetta a 
učinila z nich plnoprávné občany. Jejich schopnost uplatnit se v nových podmínkách, výkonnost, 
osobní iniciativa a flexibilita až doposud opovrhované menšiny však vzbudila pozornost a vyvolala 
kulturní žárlivost. Britský historik Lewis Namier, sám pocházející z rodu litevských rabínů, napsal, 
že „dvě rasy stály v čele modernizačního hnutí - Britové a Židé. Byli průkopníky kapitalismu a jako 
první sklízeli jeho plody“. Židé se stali shodou historických okolností personifikací a metaforou 
modernity a antisemitské pogromy se změnily z náboženské persekuce v explozi nostalgické 
nenávisti a vzpoury proti dramatickým důsledkům a nárokům moderní doby. Pojem antisemitismus 
razil jako jeden z prvních německý žurnalista Wilhelm Marr v knize Vítězství Židů nad Němci 
z roku 1879. V německojazyčných oblastech hlásali v té době teze o negativním vlivu Židů na 
zdraví společnosti například historik Heinrich von Treitschke a pastor Adolf Stoecker. 
Antisemitských nálad panujících v Rakousku využíval ke svému politickému vzestupu vídeňský 
politik a starosta Karl Lueger. Pravděpodobně nejznámějším antisemitským spisem v Evropě před 
první světovou válkou byla dvousvazková kniha Edouarda Drumonta Židovská Francie 
publikovaná v roce 1886.  Edouard Drumont posléze založil list La Libre Parole, který během 
panamského skandálu a Dreyfusovy aféry šířil mimořádně agresivní formu antisemitismu. Jak 
ukazují spisy a veřejná vystoupení oxfordského profesora Edwarda Augusta Freemana, vyhraněné 
formy antisemitismu se nevyhnuly ani anglosaskému akademickému a politickému prostředí. John 
Hobson spojoval Židy se zámořskou imperiální politikou a ekonomickým vykořisťováním. V letech 
1875 až 1914 se tak antisemitismus etabloval v západním světě jako relativně vlivná ideologie 
rozšířená jak mezi širší veřejností, z části stále sdílející tradiční náboženské předsudky, tak 
vzdělanými elitami, jejichž antisemitismus rezonoval s ekonomickými, politickými a rasovými 
teoriemi nové doby. Pouze Dreyfusova aféra však naznačila destruktivní a genocidní potenciál 
antisemitismu v moderní politické kultuře.        
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13. Dreyfusova aféra 

Dreyfusova aféra představovala nejvýraznější projev novodobé podoby antisemitismu v Evropě 
před první světovou válkou, který v mnoha směrech anticipoval radikalizaci politické kultury 
v době vzestupu totalitních hnutí ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století. Kapitán Alfred 
Dreyfus, důstojník dělostřelectva a čekatel generálního štábu, byl na podzim roku 1894 zatčen a 
obviněn za špionáže ve prospěch Německa. Ačkoliv důkazy byly relativně slabé, válečný soud, 
který proběhl 19. až 22. prosince 1894, jej odsoudil k doživotní deportaci na Ďábelských ostrovech. 
Dreyfusova veřejná degradace 5. ledna 1895 na nádvoří École Militaire v Paříži vzbudila značný 
zájem veřejnosti a vyvolala antisemitské vášně. V březnu 1896 zachytila zpravodajská služba 
telegram pařížské potrubní pošty (petit-bleu), který major Marie-Charles Esterhazy poslal na 
německé velvyslanectví. Podplukovník Marie-Georges Picquart, nový velitel zpravodajské služby, 
si uvědomil, kdo by mohl být skutečným viníkem. Picquartovi nadřízení jej nicméně 27. října 1896 
odvolali, poslali na zvláštní misi do východní Francie a poté do Tunisu. Dreyfusova rodina nevěřila 
v Dreyfusovu vinu a za pomoci právníků tiše usilovala o revizi procesu či amnestii. Novinář a 
budoucí sionista Bernard Lazare vydal 6. listopadu 1896 v Bruselu pamflet nazvaný Une erreur 
judiciare: la vérité sur l´affaire Dreyfus, ve kterém označil Dreyfuse za oběť antisemitského 
spiknutí. Dreyfusův bratr Mathieu obvinil veřejně 15. listopadu 1897 Marie-Charlese Esterhazyho 
z vyzvědačství. Podplukovník Hubert-Joseph Henry dokonce vyrobil falešné dokumenty, kterými 
chtěl potvrdit Dreyfusovu vinu. Ministr války generál Jean Baptiste Billot prohlásil, že Dreyfus byl 
„odsouzen spravedlivě a podle práva“ a premiér Jules Méline 7. prosince 1897 řekl, že „žádná 
Dreyfusova aféra neexistuje“. Marie-Charles Esterhazy byl 11. ledna 1898 povolán před pařížský 
vojenský soud, který jej ale osvobodil, údajně protože tři experti na grafologii popřeli, že by 
„bordereau“ byl psán jeho rukou. V říjnu 1897 založili socialisté Ernest Vaughan a Georges 
Clemenceau radikální noviny L´Aurore. Na jejich titulní stránce uveřejnil 13. ledna 1898 Émile 
Zola pod titulkem „J´accuse“ (Žaluji! Znění titulku byl Clemenceauův nápad) otevřený dopis 
prezidentu republiky Felixi Faurovi. Zola v něm obvinil generála Billota, dva ministry války, přední 
důstojníky generálního štábu a válečný soud, že disponovali důkazy o Dreyfusově nevině, ale 
úmyslně je zatajili. Na Dreyfusově straně stáli zpočátku především liberální a radikální republikáni, 
kteří sdíleli antiklerikální přesvědčení, teprve později a poněkud váhavě se připojili socialisté. K 
Dreyfusovým obráncům, jejichž hlavním organizátorem byl Lucien Herr, náleželi kromě Anatola 
France, Georgese Clemenceaua a Jeana Jaurèse především Jules Lemaître, Ernest Lavisse, Alfred 
Rambaud, Élie Halévy, Julien Benda, Charles Peguy, Leon Blum nebo Émile Durkheim. 
Dreyfusovi odpůrci, nacionalisticky zaměření intelektuálové, studenti, lékaři, právníci, univerzitní 
učitelé, umělci a spisovatelé, založili koncem roku 1898 Ligu francouzské otčiny (Ligue de la Patrie 
Française), která měla „bránit čest armády a Francie“ a v jejímž čele stál Charles Maurras, velká 
postava francouzského protofašismu. 3. června 1899 zrušil odvolací soud rozsudek z roku 1894 a 
nařídil nové soudní řízení za Dreyfusovy přítomnosti u vojenského soudu v Rennes, který odsoudil 
Dreyfuse na deset let. Prezident Loubet  mu 19. září nabídl milost, již Alfred Dreyfus přijal. 27. 
prosince 1900 byla v souvislosti s Dreyfusovým procesem vyhlášena všeobecná amnestie, která ale 
byla pochopena především jako snaha uchránit příslušníky armády a generálního štábu před 
následky činů, jimiž se snažili zakrýt pravdu. 
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1. Totalitarismus – dějiny pojmu 
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2. Totalitarismus – základní vymezení 
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3. Totalitarismus – klíčoví myslitelé a autoři 
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4. Utopie – od antiky do novověku 
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5. Milénarismus jako protototalitní hnutí 
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6. Příčiny a počátky Francouzské revoluce 

 

 
Sociální struktura ancien régime 
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7. Průběh Francouzské revoluce 
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8. Napoleonské války 
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9. Rasová ideologie - počátky 

 

 
valleyadvocate.com, 30. 1. 2011 

 
Rasová teorie a ideologie se zrodila na pomezí mezi vědou jako nezaujatým intelektuálním 

tázáním na straně jedné a jejím praktickým společenským uplatněním na straně druhé. Je to sféra, 
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 vědou a duchem 
doby vzešly rasová ideologie, eugenické hnutí nebo sociální darwinismus, které mimořádným 
způsobem ovlivnily politický život Západu v uplynulých sto padesáti letech. 

Rasová teorie představuje snahu, kterou můžeme poprvé zaznamenat u velkých představitelů 
přírodních věd osvícenské doby, rozdělit lidstvo do odlišných rasových skupin na základě 
biologicky vymezených a dědičných znaků. Rasová teorie 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, pokud je 
sociokulturní sféra redukována na pouhé somatično.1 Rasová ideologie označovaná rovněž jako 
rasový esencialismus spočívá ve spojování intelektuální výkonnosti a civilizační či kulturní 
vyspělosti s domnělými biologickými kvalitami.2  

Je důležité si uvědomit, že rasová ideologie je neoddělitelná od politické kultury a že to je stav a 
povaha dominantní politické kultury – spíše než síla vědeckých argumentů -, která představuje 
rozhodující faktor, zda rasová ideologie prosperuje či nikoliv. Kritici rasové teorie, často 
inspirovaní například dílem Michela Foucaulta, tvrdí, že rasová teorie v sobě implicitně zahrnuje 
rasovou ideologii, to znamená, že selekce biologických atributů, jejímž prostřednictvím dochází k 
identifikaci lidských populací s různými esencializovanými rasovými „typy“, byla v minulosti příliš 
často podřízena ideologickým a mocenským zájmům. 
                                                
1 Problematika rasismu jako extremistického hnutí viz Balibar, Etienne a Immanuel Wallerstein, 1991; Snyder, Louis 
L., 1968, str. 14–17. 
2 Již 1. února 1849 prohlásil v britském parlamentu Benjamin Disraeli: „Race implies difference, difference implies 
superiority, and superiority leads to predominance“ (Speech in the House of Commons, 1. února 1849, in Caleroft, 
H.G., 1881, str. 288; cit. Odom, Herbert H., 1967, str. 9). 



                                                                                                                                         
                                          Tento předmět je inovován v rámci projektu IHISTUD – Inovace výuky  

historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog  
spolufinancovaného z Evropského  sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 
 

 

U málokterého fenoménu je tak často zdůrazňováno, že daný jev může existovat po dlouhou 
dobu, aniž se mu dostane řádného pojmenování a konceptualizace, jako právě u rasismu a rasové 
teorie.3 Tzv. „rasismus bez rasy“ představoval velké téma řady klasických historických prací. Jak 
ukázala dochovaná výzdoba staroegyptského hrobu Seti-Meneptha I. (cca 1500 před Kristem), která 
znázorňuje čtyři odlišné fyzické typy lidí: Rot (červený, považovaný za nejvyšší), Namu (žlutý), 
Nahsu (černý) a Tamhu (bílý), má klasifikace lidstva do čtyř skupin na základě jejich somatických 
vlastností hluboké empiricko-intuitivní kořeny.4 

Koncept rasy v moderním smyslu ve středověku a přinejmenším v prvních dvou až třech 
staletích raného novověku v západní civilizaci neexistoval. V patnáctém století označovalo italské 
slovo razza, kastilský pojem raza, portugalský výraz raça nebo francouzský termín race skupinu 
rostlin, zvířat nebo lidí, které mají shodný genealogický původ.5  

Rovněž velké jazykové slovníky raného novověku, jež zahrnovaly Dictionary of the French and 
English Tongues (1611) od Randla Cotgrava, Dictionnaire de ľAcadémie Française (1694) nebo 
Universal Etymological Dictionary (1721), vymezovaly rasu především ve smyslu rodové linie. 
Proslulý 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 „A particular breed“.6 Příslušné heslo v D’Alembertově a 
Diderotově Encyklopedii,7 jehož autorem byl Chevalier de Jaucourt, dávalo do souvislosti rasu se 
„vznešeným původem“ „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“.8 

Teprve šesté vydání Dictionnaire de ľAcadémie Française z roku 1835 uvádělo definici rasy, 
podle které jde o skupinu lidí žijících ve stejné zemi a vyznačujících se podobnými fyzickými rysy.9 
Jak však upozornil Nicholas Hudson, slovníková hesla nejsou vždy dobrými průvodci při zkoumání 
historie skutečného užívání určitého pojmu.10 Navzdory značnému rozšíření rasové teorie a 
ideologie ve druhé polovině devatenáctého století, teprve vydání Oxford English Dictionary  z roku 
1910 uvádělo přesnější vymezení rasy: „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.“11 

Pojem rasy se od středověku vyvíjel v sémantickém poli sdíleném se slovy vztahujícími se 
k národní 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 linií. Oba pojmy se tak mohly zcela volně bez jakýchkoliv 

                                                
3 Pojem rasa byl etymologicky odvozován od latinského slova ratio („rozum“) nebo radix („kořen“), případně od 
hebrejského termínu ras („hlava“ či „původ“) (Smedley, Audrey, 1993, str. 36–40). Dějiny pojmu rasa viz především 
Budil, Ivo T., 2002; Banton, Michael, 1977, str. 18–19, 1998; Stocking, George W., 1968, str. 13–41; Popkin, Richard 
H., 1973, str. 245–262; Smedley, Audrey, 1993, str. 41–91 a 152–204.  
4 Odom, Herbert, 1967, str. 4. 
5 McAlister, Lyle N., 1984, str. 53.  
6 Hudson, Nicholas, 1996, str. 259. 
7 Encyclopédie: ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts, et métiers, Paris, 1751–1780. 
8 cit. Hudson, Nicholas, 1996, str. 259. Již koncem sedmnáctého století, za vlády Ludvíka XIV., napsal o Francích Vital 
de 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.). 
9 „Une multitude d’hommes qui sont originaires du même pays, et se ressemblent par les traits du visage, par la 
conformation extérieure“ (cit. Hudson, Nicholas, 1996, str. 247). 
10 Hudson, Nicholas, 1996, str. 247. 
11 Cit. Hudson, Nicholas, 1996, str. 259. 



                                                                                                                                         
                                          Tento předmět je inovován v rámci projektu IHISTUD – Inovace výuky  

historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog  
spolufinancovaného z Evropského  sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 
 

 

vedlejších ideologických produktů prolínat, což bylo patrné třeba v britské umělecké literatuře na 
počátku devatenáctého století.12 

Problematice geneze a šíření rasového myšlení nebyla až doposud v české odborné literatuře 
věnována dostatečná pozornost. Literární kritik Václav Černý vylíčil ve své známé studii vydané na 
počátku druhé světové války „zakladatele“ francouzského rasismu hraběte Josepha Arthura de 
Gobineaua, autora Pojednání o nerovnosti lidských ras (1853-1855), jako izolovaného a 
frustrovaného  autora, zmítaného neuspokojenými ambicemi. Arthur de Gobineau, uznávaný literát, 
diplomat a představitel francouzského romantismu, přítel Alexise de Tocquevilla, byl především 
nadaným kompilátorem, který navázal a literárně přesvědčivým způsobem uchopil předchozí 
rozvinutou tradici rasového myšlení, představoval vrchol ledovce, jehož povaha musí být 
podrobena detailnějšímu zkoumání.13  

V roce 1850 napsal skotský anatom Robert Knox, že „rasa neboli dědičný původ je vším; dává 
člověku jeho cejch“.14 Joseph Arthur de Gobineau vydal své hlavní dílo až o tři roky později. 
V době Knoxova sebevědomého prohlášení byly stavební kameny rasové teorie položeny; po roce 
1850 již nebyl prostor pro žádného „zakladatele moderního rasismu“. Zvláštní pozornost je třeba 
v této souvislosti věnovat především osobnosti Victora Courteta, neprávem opomíjeného 
francouzského spisovatele a veřejného činitele, kterého Jean Boissel označil za prvního teoretika 
rasové hierarchie15 a jehož spisy prozrazují některé dosud skryté intelektuální a historické 
souvislosti zrodu moderního rasismu.  

Většina autorů, kteří se zabývají vznikem rasismu, se kloní buď k výkladu koloniálnímu, nebo 
kontrarevolučnímu. Podle koloniální interpretace byla v sedmnáctém a zejména v osmnáctém století 
takřka nekonečná sociokulturní rozmanitost afrických a amerických populací ujařmena a 
homogenizována imperiální administrativou a byrokracií západních koloniálních mocností. V rámci 
procesu kolonizace vznikla potřeba velkých kategorií kontinentálních rozměrů, které by umožnily 
vytvořit „přehlednou“ a racionální klasifikaci lidstva odpovídající nárokům moderní 
instrumentalizace. Zrodily se tak velké rasologické systémy Bernierovy, Camperovy, 
Blumenbachovy, Buffonovy nebo Cuvierovy. Rasová ideologie představovala podle zmíněného 
výkladu „ideologickou suprastrukturou“ otrokářství jako dominantního ekonomického systému 
západního kolonialismu v duchu klasického výroku Erika Williamse, že „otroctví se nezrodilo 
z rasismu, ale naopak rasismus byl důsledkem otroctví“.16 

Autoři hlásící se ke kontrarevoluční interpretaci poukazují na zdánlivý protiklad mezi 
všelidskými univerzalistickými aspiracemi osvícenského osmnáctého století a partikularistickým 
nacionalistickým a rasistickým zaměřením století devatenáctého. Rasová teorie představovala podle 
jejich mínění reakční nástroj zaměřený proti emancipačnímu sociálnímu programu osvícenství, 
jehož nejryzejším ztělesněním byla Francouzská revoluce. Arthur Oncken Lovejoy poznamenal, že 
„diverzifikující impulz romantismu“ měl silný rasistický potenciál.17 

                                                
12 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 Original and Nature of Government, in Works, 4 vols., London, 1757, 1:41; cit. 
Hudson, Nicholas, 1996, str. 248). O etymologii pojmu „národ“ viz Shafer, Boyd C., 1972, str. 14. Zaměňování pojmu 
národa, etnika a rasy bez zjevného sklonu k rasismu bylo běžné mezi evropskými spisovateli, například skotskými, ještě 
v devatenáctém a dvacátém století. 
 
13 Budil, Ivo T., 2002, str. 10, 187–193. 
14 „Race or hereditary descent is everything; it stamps the man“ (cit. Knox, Robert, 1850, The Races of Men: A 
Fragment, London, Henry Renshaw, str. 6). Podle Knoxe bylo možné vysvětlit všechny politické a institucionální 
změny prostřednictvím rasových faktorů. 
15 Boissel, Jean, 1972.  
16 Williams, Eric, 1944, str. 7. Viz rovněž Davis, Davis Brion, 1997. 
17 Lovejoy, Arthur Oncken, 1960, str. 313. 
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Hannah Arendtová vylíčila ve své knize Původ totalitarismu vzestup rasové ideologie na 
přelomu osmnáctého a devatenáctého století jako výraz snahy konfrontovat „rasu“ aristokratů s 
„národem občanů“.18 Podle Arendtové někteří představitelé francouzské aristokracie rehabilitovali 
starý mýtus o pokrevním svazku francouzské šlechty s Franky, kteří koncem pátého století po 
Kristu okupovali Galii, podmanili místní romanizované galo-římské obyvatelstvo a ustavili se jako 
dědičně vládnoucí vrstva. Zrodila se ideologická 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 občanské konflikty v každé zemi a že je jedním 
z nejchytřejších triků, jaké kdy byly pro připravování občanské války vynalezeny“.19 Tyto občanské 
války měly umožnit vítězství kontrarevoluce. Podle Hannah Arendtové tak rasová teorie vznikla 
jako nástroj polemiky a odporu konzervativní aristokracie vůči hodnotám a idejím francouzské 
revoluce. 

Jsem přesvědčen o tom, že tradiční redukcionistické výklady zrodu rasismu, který mnozí autoři 
omezují na pouhý epifenomén ekonomických konfliktů vyplývajících z jádrového postavení Západu 
v rámci světového hospodářského systému, jsou dnes obtížně obhajitelné, a že rovněž výklad, jenž 
přináší Hannah Arendtová, je poněkud zjednodušující. Pátrejme tedy během naší výpravy do 
intelektuálních dějin Západu po dalších významných ideových zdrojích rasové teorie a ideologie.  

Počátky moderní rasové ideologie se ztrácejí ve změti různorodých konceptů a děl, v nichž se jen 
obtížně odlišují xenofobní předsudky, omyly nebo nedorozumění od autentického rasismu. Orlando 
Patterson oprávněně uvedl, že „nepřítomnost artikulované doktríny rasové nadřazenosti neznamená 
nutně behaviorální toleranci ve vztazích mezi lidmi náležejícími k somaticky odlišným skupinám“.20 

Pravděpodobně nikdo nebude zpochybňovat, že středověká společnost obsahovala řadu projevů, 
jež bychom dnes označili jako netolerantní nebo xenofobní. Přesto středověký Západ nevytvořil 
žádnou doktrínu, která by se podobala novověké rasové ideologii či rasismu. V tomto ohledu se 
středověk nelišil od antické civilizace, v níž například historik Frank Snowden neobjevil žádný 
důkaz o tom, že by barva pleti sloužila jako předpoklad pro nepřátelské rozlišování lidí.21 
Středověký antisemitismus, který zesílil zejména od třináctého století, byl založen na náboženském, 
nikoliv na rasovém antagonismu. 

Za protorasismus označují mnozí badatelé španělskou doktrínu limpieza de sangre (čistoty 
krve), která byla produktem reconquisty a jež byla zaměřena proti conversos, marranos a moriscos, 
židovským a muslimským konvertitům. Navzdory přijetí křesťanské víry byli tito poddaní 
španělského krále vystaveni diskriminaci, vylučováni z veřejného života a byly po nich vyžadovány 
při různých příležitostech certifikáty o čistotě krve.22 Francouzský historik antisemitismu Léon 
Poliakov proto soudí, že španělský přístup k židovským konvertitům, který se rozvinul v patnáctém 
a šestnáctém století, vycházel z předpokladu, že Židé jsou špatní od přírody a nejen kvůli své víře. 
Náboženský antisemitismus se tak podle Poliakova měnil v antisemitismus rasový. Jiní autoři však 
zdůraznili, že křesťansko-muslimské pomezí Pyrenejského poloostrova, plné náboženského a 
etnického napětí a konfliktů, bylo především oblastí přenosu rasově zabarvených stereotypů, 
předsudků a metafor z muslimského světa do západní Evropy. 

Islámská civilizace se stala vzápětí po svém historickém vzestupu v sedmém a osmém století po 
Kristu světovým centrem obchodu s otroky a toto postavení ztratila prakticky až v důsledku 
abolicionistické politiky Velké Británie a dalších evropských mocností v devatenáctém století. 
                                                
18 Arendtová, Hannah, 1996, str. 249–260. 
 
19 Cit. Arendtová, Hannah, 1996, str. 248–249. 
20 Patterson, Orlando, 1982, str. 420. 
21 Snowden, Jr. Frank Martin, 1970. 
22 Kamen, Henry, 1997, str. 230-254. 
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Z geopolitického hlediska představoval muslimský region Blízkého východu a Středomoří 
mocenské jádro, v jehož severním a jižním sousedství se nacházela dvě rozsáhlá a lidnatá území, jež 
byla po staletí pro ekonomicky a vojensky silnější muslimy vydatným zdrojem otroků: Evropa, 
Černomoří a Kavkaz na straně jedné a subsaharská Afrika na straně druhé. Politická stabilizace a 
mocenský vzestup Severu způsobily trvalejší znevolnění méně šťastného Jihu. 

V monoteistickém prostředí formovaném starozákonní tradicí představovala nejvlivnější 
náboženské ospravedlnění sociálně a ekonomicky podřadného postavení určité populace legenda, 
obsažená v knize Genesis (9.18–9.27), o Noemově prokletí namířenému proti Chámovu  synu 
Kenaanovi. 

,Proklet buď Kenaan, 
ať je nejbídnějším otrokem svých bratří!‘ 
Dále řekl: 
,Požehnán buď Hospodin, Bůh Šémův, 
Ať je Kenaan jejich otrokem! 
Kéž Bůh Jefetovi dopřeje 
bydlet ve stanech Šémových. 

    Ať je Kenaan jejich otrokem!‘“23 
Kenaanci se stali v rámci západní civilizace nejznámějším ztělesněním populace „zrozené 

k otroctví“. Označení Kenaanci, zcela vyjmuté ze starohebrejského kontextu, bylo přisuzováno 
etnikům, jejichž příslušníci v příslušné době poskytovali otrockou pracovní sílu. Kenaanci se stali 
věčnou západní metaforou otroků putující dějinami podle nahodilosti geopolitické konstelace. Ve 
středověké Evropě představovaly nejvýznamnější rezervoár bílých otroků Starého světa slovanské 
populace.24 Slovanské jazyky byly ještě ve vrcholném středověku označovány za „jazyky 
Kenaanců“.25 Když ve dvanáctém století navštívil jeden židovský učenec cestou z Německa Prahu, 
poznamenal si: „Tady začíná Sclavonia, nazývána Židy, kteří zde žijí, Kenaanem, protože obyvatelé 
prodávají své děti všem národům, což platí také o Rusku.“26 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. 

Přibližně v osmém 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“ (Bilad al-Sudan).27 William McKee Evans zdůraznil, že i když 
černoši pozbyli legální status otroků a konvertovali k islámu, plnohodnotná asimilace do muslimské 
společnosti byla problematizována jejich fyziognomickými rysy.28 Afričané žijící na muslimském 
území od Andalusie do Persie byli bez ohledu na neexistenci konceptu biologicky vymezené rasy 
podřízeni reálné rasové segregaci a diskriminaci vyplývající ze somatické odlišnosti. 

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 divokém osamění, nesdružují se a pojídají se 
navzájem“.29 Totéž ovšem podle Ibn Chaldúna platilo i pro Slovany. Ibn Chaldún tak jako jeden 
                                                
23 Bible: Písmo svaté Starého a Nového Zákona, Ekumenický překlad, Praha, 1985, str. 28–29. 
24 Etymologická souvislost názvu Slovanů a otroků v některých evropských jazycích viz Verlinden, Charles,  1955, 
2:999–1010. Arabský výraz „eunuch“ je odvozen od etnického kořene „Sakhab“ (Slovan); katalánské slovo „esclavó“ 
(vykastrovaný kozel) a španělský termín „eslabón“ (článek řetězu) pravděpodobně souvisejí s údělem zotročených 
Slovanů, kteří byli často kastrováni nebo upoutáni do řetězů (Evans, McKee William, 1980, str. 25). 
25 Winter, Jacob, 1886, str. 5–6.  
26 Cit. Evans, McKee William, 1980, str. 27. 
27 Sweet, James H., 1997, str. 148; Braude, Benjamin, 1997; Graves, Robert a Raphael Patai, 1964, str. 121; Sanders, 
Edith R., 1969; Aaron, David H., 1995; Lewis, Bernard, 1971, str. 27–28. 
28 Evans, McKee William, 1980, str. 31. 
29 Chaldún, Ibn, 1955, str. 98; 1967, str. 117. 
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z prvních myslitelů společného muslimsko-křesťanského kulturního okruhu zaváděl do historického 
a geografického diskurzu biologické metafory a připravoval cestu rasovému esencialismu. 

Vidíme, že 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. Vzhledem ke zdůraznění barvy kůže jako signifikantního příznaku příslušnosti k otrockému 
nebo společensky marginálnímu statusu můžeme hovořit o pigmentokracii30 jako o první, takřka 
intuitivní formě rasové ideologie Starého světa.31 William McKee Evans v této souvislosti 
poznamenal, že vzhledem k univerzalistickým aspiracím islámu a relativní toleranci, jíž se na rozdíl 
od středověké křesťanské společnosti těšily na muslimském území náboženské menšiny, bylo 
velkým historickým paradoxem, že to byla právě islámská civilizace, která se stala kolébkou rasové 
stratifikace a ideologie,32 již Západ převzal a převedl do idiomu moderní vědy. 

Západní středověké a raně novověké myšlení rasovému esencialismu dlouho vzdorovalo. 
Příčina spočívala v tradičním středověkém „antropologickém“ pohledu, který spojil antický 
environmentalismus, aristotelský hylemorfismus, křesťanský monogenismus a evangelický 
univerzalismus. Lidské tělo podle něj představovalo substanci, k níž konkrétní přírodní a klimatické 
podmínky přidávaly akcident, jenž byl zodpovědný za odlišné fyzické vzezření, případně za 
specifické mody chování určité populace. Podle Aristotela musí při každé změně existovat substrát, 
jenž přetrvává a za který středověcí autoři dosadili lidské tělo. Moderní rasová teorie relativizovala 
zmíněný privilegovaný ontologický status těla, které ztratilo nárok na univerzalitu zakotvenou 
v autoritě evangelia. Lokální uskutečňování těla, jež byla dříve pokládaná za projev 
environmentální nahodilosti, získala v rámci rasové příslušnosti povahu esenciální nezměnitelnosti. 
Z esencializace somatických kvalit a behaviorálních modů pak vyrůstala legitimizace sociální, 
politické a ekonomické nerovnosti. 

Vzdělancům šestnáctého a sedmnáctého století byla poměrně vzdálená představa, že by veškeré 
lidstvo mohlo být rozděleno do tří nebo čtyř základních rasových skupin. Jejich svět byl naopak 
zabydlen množstvím velmi rozmanitých „národů“, které se svou odlišností vymykaly jakékoliv 
zevšeobecňující klasifikaci. Podle Johanna Böhma obývali africký kontinent nejen Etiopané a 
Egypťané, ale rovněž „troglodyté“, „ryzofágové“ (pojídači kořenů), „spermofágové“ (pojídači 
semen), „illofágové“ (pojídači ovoce) a „ichthyofágové“ (pojídači ryb).33 Autoři jako Odorado 
Lopez, Philippo Pigafetta, Andrew Battle nebo Nicolas Villaut líčili Afriku nikoliv jako „srdce 
temnoty“, ale jako barvitý světadíl s vlastními státy, despotickými monarchiemi a sofistikovanými 
šlechtici, kněžími a královskými úředníky.34 Rovněž obyvatelstvo Nového světa se podle většiny 
západních komentářů vyznačovalo příliš velkou variabilitou, než aby je bylo možno zařadit pod 
jediný antropologický typ. 

Systematické studium biologických odlišností, jež by vyústilo do systému rasové hierarchie, se 
nacházelo v šestnáctém a sedmnáctém století mimo zájem i možnosti evropské vzdělanosti. Ve 
                                                
30 O formování konceptu pigmentokracie v souvislosti se vztahy mezi jednotlivými rasami v Jižní Americe viz 
Lipschütz, Alejandro, 1944. 
31 Evans, William McKee, 1980, str. 31. Ještě Petrus Camper se v osmnáctém století domníval, že tmavá pokožka 
černochů představuje důsledek „Chámová prokletí“. Louis François Jéhan, autor článku „Unité de ľespèce humaine“ 
uveřejněném v roce 1853 Antropologickém slovníku, označil tento názor za „velmi rozšířený“ (Jéhan, Louis François a 
Jacques Paul Migne, 1853, Dictionnaire d’anthropologie, ou Histoire naturelle de ľhomme et des races humaines, str. 
853). 
32 Evans, William McKee, 1980, str. 28. 
33 Omnium gentium mores (1520), do angličtiny přeložil William Watreman pod názvem The Fardle of Facions (1555). 
34 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, str. 234–249; rovněž 
Shakespearův Othello je spíše „barbar“ než „divoch“. Obraz Afriky v raném novověku viz Curtin, Philip D., 1964, str. 
64; Barker, Anthony J., 1978, str. 142–154. 
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druhé polovině osmnáctého století však došlo k podstatné změně. Na obzoru se objevila touha po 
velkých generalizacích. Významný skotský historik a rektor Edinburgské univerzity William 
Robertson vyjádřil v knize The History of America z roku 1777 nespokojenost a rozčarování ze 
subtilního studia detailů společenského života a zvyků původního obyvatelstva Nového světa. Jeho 
přáním bylo vylíčit dějiny, fyziognomii a intelektuální schopnosti jednotné „indiánské rasy“.35 V 
roce 1770 poznamenal abbé Guillaume Thomas François Raynal v Histoire philosophique et 
politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes, že rozdíly mezi 
jednotlivými africkými kmeny jsou výrazně nižší než jejich podobnosti. V Africe údajně 
nenalezneme takovou rozmanitost, s jakou se setkáme mezi Labem a Tiberou, protože „čím je 
člověk vzdálenější Přírodě, tím méně se podobá jeden druhému“.36 Evropská etnická, lingvistická a 
sociopolitická diverzita je tedy podle Raynala projevem civilizační nadřazenosti nad zaostalými 
rasami pohrouženými do primární přírodní stejnorodosti. 

Vznik rasové teorie je 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 makronarativitu přesvědčivě líčící původ, 
smysl a směřování západní civilizace a lidského rodu obecně. Idea přírodní historie překonávající 
propast mezi člověkem a přírodou37 a činící z lidských dějin součást fyzikálního a organického 
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, který ve svém díle Contemplation de la Nature (1764) rehabilitoval renesanční koncept 
„řetězce bytí“ („échelle des étres“, „chain of being“) spojujícího veškeré jsoucno do jediného 
hierarchického celku.38 

Již jsem uvedl, že je poměrně obtížné vysvětlit zrod rasové klasifikace a s ní související rasové 
hierarchie výlučně na základě koloniálního zotročování a imperialismu, protože řada předních 
protagonistů rasové teorie, například abbé Raynal, Charles White, John Atkins, Arthur  Gobineau 
nebo Robert Knox, se buď přímo hlásili k abolicionistickému hnutí (to znamená ke hnutí za zrušení 
otroctví), nebo alespoň z morálních důvodu otroctví odmítali.39 Nejde přitom o osobnosti, které 

                                                
35 „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, Nicholas, 1996, str. 250). 
36 Cit. Hudson, Nicholas, 1996, str. 250–251. V osmnáctém neexistovala mezi evropskými badateli shoda na tom, zda 
se větší vnitřní rozmanitostí vyznačují Afričané, nebo původní Američané. Buffon tvrdil, že to jsou Afričané, zatímco 
Thomas Jefferson a Benjamin Franklin kárali své současníky, že nedokáží docenit skutečnost, že indiáni jsou stejně 
jako Evropané příslušníky výrazně odlišnách národů (Hudson, Nicholas, 1996, str. 251). 
37 Edward Tyson poukázal na strukturálně anatomické shody mezi člověkem a lidoopy. Orang-Outang, sive Homo 
sylvestris: or the Anatomy of the Pygmie compared with that of a Monkey, an Ape and a Man; podle názoru Ashleye 
Montagua stál Edward Tyson na počátku vědecké revoluce, která zrodila naši kulturu: „... Tyson’s principal 
contribution to the development of Western thought has been in focussing attention upon the relationship of man to the 
apes... It would be difficult to overestimate the importance and far reaching consequences of the revolution in our ideas 
concerning the descent of man thus initiated. It is clear that Tyson’s part in producing that revolution entitles him to a 
high place among the creators of our present culture“ (cit.  Poliakov, Léon, 1996, str. 157). James Burnett, lord 
Monboddo, označil ve druhé polovině osmnáctého století opici za „bratra člověka“. 
38 Lovejoy, Arthur Oncken, 1960; Anderson, Lorin, 1976. 
39 Na druhé straně existovaly projevy otevřené podpory otrokářských institucí ze strany rasových teoretiků, jako bylo 
například uspokojení, které vyjádřili  Josiah Clark Nott a George Robins Gliddon nad tím, že jejich rasová typologie 
uveřejněná v Types of Mankind (1854) posloužila americkému ministru zahraničí Johnu Caldwellu Calhounovi, neboť 
„England pertinaciously continued to interfere with our inherited institution of Negro Slavery“ (cit. Nott, Josiah Clark 
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bychom mohli jednoduše obvinit z pokrytectví.40 Arthur Gobineau protestoval proti tomu, aby bylo 
jeho Pojednání o nerovnosti lidských ras použito k polemice s abolicionismem,41 a vytýkal 
severoamerickým otrokářům, že rezignovali na svoji otcovskou a výchovnou úlohu a 
odpovědnost.42  

Úzkého sepětí mezi rasovou a etnografickou homogenizací podmaněné populace a západní 
koloniální expanzí si byl nicméně vědom již na konci sedmnáctého století William Temple, jenž 
uvedl ve spise Essay upon the Original and Nature of Government z roku 1672, že Evropané 
nejdříve objevili nekonečnou rozmanitost afrických a amerických národů, kterou posléze ujařmili a 
odstranili prostřednictvím své imperiální administrativy a byrokracie.43 Majitelé plantáží v Novém 
světě, na nichž pracovali otroci, dobře věděli, že etnická různorodost může být zdrojem potíží, a 
snažili se ji postupně eliminovat.  

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.44 Lékař Edward Long, autor neblaze proslulého rasistického spisu History of Jamaica 
(1774), vycházel ve svém výkladu z této sekundární homogenizace Afričanů, kterou pokládal za 
„přirozenou“ a z níž vyvozoval rasové stereotypy.45 Edward Long se již mohl opřít o biologicky 
zaměřenou teorii rasy, kterou mezitím vytvořili osvícenští filosofové a přírodovědci namísto 
tradičního pojetí člověka zakotveného v křesťanské ortodoxii, aristotelismu a hylemorfismu. 

Předchůdcem badatelů usilujících o rasově biologické uchopení lidské rozmanitosti byl Grotiův 
žák Georgius Hornius, působící na univerzitě v Leydenu, který se v knize 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. Jefetovi potomci byli podle Hornia 
běloši, Šémovi příslušníci žluté rasy a Chámovi představitelé černé rasy.46 První známou rasovou 
klasifikaci na základě fyziognomického vzhledu, jež byla zcela odproštěna od starozákonních 
kategorií a genealogií, uveřejnil François Bernier, lékař a cestovatel pocházející z Anjou. Pojednání 
tohoto Descartova a Gassendiho žáka, který žil v letech 1654 až 1671 v Indii,47 vyšlo anonymně48 
pod názvem Nouvelle division de la Terre, par les différentes especes ou races d’hommes qui 
ľhabitent v dubnu 1684 v Journal des sçavans.49 François Bernier rozlišil čtyři rasy, z nichž první 
                                                                                                                                                            
a George Robins Gliddon, 1854, Types of Mankind, Philadelphia, Lippincott, Grambo, str. 50; cit. Odom, Herbert H., 
1967, str. 7; viz rovněž Stanton, William, 1960). 
40 Jeden z vůdčích představitelů abolicionismu William Wilberforce připouštěl „zvláštní atributy“ černé rasy, avšak 
odmítal, že by šlo o rysy vrozené (An Appeal to the Religion, Justice, and Humanity of the Inhabitants of the British 
Empire, London, 1823, str. 9). 
41 Boissel, Jean, 1972, str. 155. 
42 Essai, II, str. 531–532. 
43 Hudson, Nicholas, 1996, str. 251. 
44 A Voyage to Guinea, Brasil, and the West Indies, London, 1737, str. 130. 
45 Edward Long rozlišil v rámci rodu Homo tři druhy: Evropany a příbuzné populace, orangutany a černochy. Mentální 
schopnosti černochů byly podle Longa bližší orangutanům než bělochům. Edward Long se domníval, obdobně jako 
ještě v polovině devatenáctého století francouzský antropolog Armand de Bréau Quatrefages, že míšenci černochů a 
bělochů (stejně jako černochů a orangutanů) jsou sterilní. 
46 Georgius Hornius však nebyl v dějinách západního myšlení prvním, kdo rasovou interpretací Noeho kletby napodobil 
muslimské autory. V Polsku již v šestnáctém století vznikla svébytná „rasová charta“ založená na starozákonní 
genealogii. Polská aristokracie (szlachta) se ztotožnila s potomky Sarmatů a jejich prostřednictvím s Jefetovou linií. 
Naproti tomu, jak stálo v Libri Chamorum, poddaný lid pocházející od Cháma je postižen dědičnou kletbou a navždy 
odsouzen k podřízenému postavení (Tazbir, Janusz, 1986, str. 17, 68). Sir Thomas Browne odmítl deset let před 
vydáním Horniova spisu názor, že by černá barva pleti Afričanů měla cokoliv společného s Noeho kletbou 
(Pseudodoxia Epidemica, 1646, bk. 6, kapitola 11). 
47 François Bernier viz Budil, Ivo T., 2002, str. 72–75, 79, 87, 106, 179, 181. 
48 François Bernier byl podepsán jako „un fameux voyageur“ („slavný cestovatel“); Victor Courtet a Dr. Sandras, kteří 
Bernierovu studii zmínili ve svých bibliografických přehledech v roce 1835, ještě neznali skutečnou identitu autora. 
49 12:133–140. 
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obývá Evropu (bez Laponska), západní Asii včetně Indie, severní Afriku a Ameriku (v tomto 
případě měl určité pochybnosti), druhá subsaharskou Afriku, třetí východní Asii a čtvrtá rasa 
Laponsko.50 Univerzální myslitel a filosof Gottfried Wilhelm Leibniz identifikoval na počátku 
osmnáctého století čtyři základní rasy: negroidní, laponskou, orientální a okcidentální.51 Leibniz 
podotkl, že klimatické vlivy mohou stejně jako v případě zvířat a rostlin způsobit zkvalitnění či 
naopak degeneraci lidské rasy.52 

Tradiční environmentalismus zpochybnil ve svém proslulém pojednání o povaze národů Of 
National Characters z roku 1748 filosof David Hume, který upřednostňoval před klimatickými 
faktory, jež podle jeho názoru nedokáží vysvětlit například rozdíly mezi Athéňany a Thébany, vlivy 
„morální“ zahrnující typ vlády, hospodářství, diplomacii nebo umění. Hume však zároveň tušil, že 
hlouběji pod touto sociokulturní realitou se nalézá permanentní rys lidské povahy, který je 
v rozhodující míře odpovědný za variabilitu lidských populací. Právě v této souvislosti David Hume 
učinil poznámku o vrozené podřadnosti černochů a dalších mimoevropských národech,53 která 
vedla k diskuzi o sklonech k rasismu u jednoho z nejvýznamnějších západních myslitelů.54 

Carl Linné rozlišil v prvním vydání svého monumentálního díla Systema naturae, seu regna tria 
naturae systematica proposita, per classes, ordines, genera et species v roce 1735 v rámci druhu 
Homo čtyři „odrůdy“ (varietate), jež zahrnovaly Homo europeus albus, Homo asiaticus horridus, 
Homo americanus rubescens a Homo afer niger podle čtyř hlavních kontinentů. V desátém vydání 
Systema naturae z roku 1758 Linné vytvořil nový termín označující náš druh – Homo sapiens. 
V konečném vydání z roku 1766 švédský badatel navrhl rozdělit rod Homo na dva druhy, Homo 

                                                
50 Viz Congrès historique européen, 1836, str. 173; Boissel, Jean, 1972, str. 136. 
51 Sandras, Congrès hist. europ., 12e séance, II, str. 173; cit. Boissel, Jean, 1972, str. 140. Někteří historici občas 
zmiňují klasifikaci Richarda Bradleye uveřejněnou v roce 1721 v knize A Philosophical Account of the Works of Nature 
(Europeans, Americans, mulattoes, curly-haired blacks, straight-haired blacks). Tento systém však neměl prakticky 
žádný ohlas. 
52 „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, Nicholas, 
1996, str. 262). 
53 Ve vydání z roku 1753 David Hume napsal v poznámce pod čarou: „I am apt to suspect the negroes, and in general 
all the other species of men (for there are four or five different kinds) to be naturally inferior to the whites. There never 
was a civilized nation of any other complexion than white, nor even any individual eminent either in action or 
speculation. No ingenious manufactures amongst them, no arts, no sciences. On the other hand, the most rude and 
barbarous of the whites, such as the ancient GERMANS, the present TARTARS, have still something eminent about 
them, in their valour, form of government, or some other particular. Such a uniform and constant difference could not 
happen in so many countries and ages, if nature had not made an original distinction betwixt these breeds of men. Not 
to mention our colonies, there are NEGROE slaves dispersed all over EUROPE, of which none ever discovered any 
symptoms of ingenuity; tho´ low people, without education, will start up amongst us, and distinguish themselves in 
every profession. In JAMAICA, indeed, they talk of one negroe as a man of parts and learning; but ´tis likely he is 
admired for very slender accomplishments, like a parrot, who speaks a few words plainly“ (cit. Of National Characters, 
in Essays, Moral, Political and Literary, in Philosophical Works, Green, Thomas Hill a Thomas Hodge Grose, eds., 
1982, London, Scientia Verlag Aalen, str. 252–253). 
54 Richard Popkin se domnívá, že šlo spíše o nahodilou poznámku Davida Huma (oponenta otrokářství) než o výraz 
vědomého rasismu (Popkin, Richard H., 1980; 1992, str. 64–75). John Immerwahr ukázal, že Hume pod vlivem kritiky, 
jíž jeho rasistické názory podrobil aberdeenský profesor James Beattie, text pro vydání, které vyšlo posmrtně v roce 
1777, upravil, zbavil možného polygenického zabarvení a zaměřil čistě na černou rasu (Immerwahr, John, 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, John, 1992, str. 485). Hume nicméně vyjadřoval názor, který byl na 
sklonku osmnáctého století v Evropě značně rozšířen, srov. výrok republikánského ideologa Volneye: „ĽAfricain 
dégradé de la condition d’homme semble voué sans retour à ľesclavage“ (Les Ruines, 1791; cit. Boissel, Jean, 1972, 
str. 11). 
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sapiens a Troglodytes, a vymezil další dvě lidské odrůdy: Homo ferus a Homo monstrosus.55 Carl 
Linné prakticky vyloučil „rozum“ jako specifický atribut z charakteristiky lidského druhu; člověk 
byl podle jeho vymezení zvířetem „plačícím, smějícím se, zpívajícím, učenlivým, soudícím, 
žasnoucím a nejmoudřejším“, nikoliv však „rozumným“.56 Linnéovský systém představoval 
důležitý krok k asimilaci lidských dějin přírodní historií, jež umožnila v devatenáctém století 
vytvořit rozsáhlé a ambiciózní rasové výklady dějin.57  

Byl to ve své době velmi vlivný francouzský přírodovědec hrabě Georges Louis Le Clerc de 
Buffon, autor Histoire naturelle, générale et particulière (1749), který se nejvíce zasloužil o 
rozšíření pojmu „rasa“ jako respektované součásti mezinárodní odborné nomenklatury. Podle 
Nicholase Hudsona nebylo Buffonovo rozhodnutí nahradit Linnéův termín „odrůda“ pojmem 
„rasy“ zcela nahodilé, ale odráželo jeho vědomou snahu dynamizovat linnéovský statický 
hierarchický systém a transformovat jej ve skutečné přírodní dějiny.58 

V závěrečných desetiletích osmnáctého století došlo k novému vymezení 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.59 Vztah národa a rasy tak nebyl dostatečně 
vyjasněn a řada popularizátorů, žurnalistů a ideologů v následujících desetiletích jen přispívala ke 
zvýšení konfúze. Pojem rasy aspiroval na univerzalističtější postavení, než jaké zaujímal národ,60 a 
například kategorie 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 však rasa procházela napříč jednotlivými 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.  

Dne 26. dubna 1847 prohlásil Pierre Flourens na půdě Académie des Sciences během veřejné 
přednášky nazvané Eloge historique de Jean-Frédéric Blumenbach, že „je to Blumenbach, komu 
naše století vděčí za antropolologii“.61 Bezpochyby největší zásluhu o rozšíření biologického a 

                                                
55 V charakteristice druhu Troglodytes se švédský přírodovědec inspiroval klasickými Pliniovými, 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. 
56 Cit. Hudson, Nicholas, 1996, str. 253. 
57 Frängsmyr, Tore, ed., 1983, str. 156–194. 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 (Fabricius, Johann Christian, 1781, Betrachtungen über die allgemeinen Einrichtungen der Natur, 
Hamburg, str. 328–332). 
58 Hudson, Nicholas, 1996, str. 253. 
59 Německý cestovatel Timotheus Merzahn von Klingstäd (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 naturelle 
z roku 1777 označil Klingstädovu výtku za omyl a poznamenal, že Klingstäd 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, Nicholas, 1996, str. 254). 
60 Abolicionista James Ramsay napsal v roce 1784 v pojednání An Essay on the Treatment and Conversion of African 
Slaves in the British Sugar Colonies: „The nations into which each race is divided, with the common attributes of race, 
have less apparent, yet still sufficient marks to distinguish them from others, and connect them together“ (cit. Hudson, 
Nicholas, 1996, str. 255).  
61 „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. 
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hierarchického pojetí rasy mezi odbornou i širokou veřejností měl na přelomu osmnáctého a 
devatenáctého století právě Johann Friedrich Blumenbach, který působil na univerzitě v Göttingenu. 
V roce 1790 Blumenbach 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.62 Ve studii De generis humani varietate nativa z roku 1776 Blumenbach rozčlenil lidstvo 
do pěti hlavních biologicky vymezených „odrůd“ (varietate): evropské, mongolské, etiopské, 
americké a malajské63. Pojem „kavkazská odrůda“ vytvořil Johann Friedrich Blumenbach v roce 
1781. Ve třetím vydání své nejdůležitější studie z roku 1795 Blumenbach nahradil linnéovský 
termín „odrůda“ (varietate) pojmem „gens“, který byl do němčiny a do dalších jazyků překládán 
jako „rasa“.64 Blumenbach, výrazně ovlivněn Buffonem,65 byl monogenistou, který nepochyboval o 
jednotném původu lidstva; jednotlivé rasy se zrodily podle jeho názoru v důsledku procesu 
degenerace. Výchozím typem byla kavkazská rasa, již reprezentují soudobí Evropané. Její 
degenerace vyústila ve vytvoření rasy etiopské a mongolské, jejichž smíšením s rasou kavkazskou 
vznikly dvě „přechodné rasy“, americká a malajská.66 Blumenbachova klasifikace byla 
poznamenána osvícenskou imaginací velkých kontinentálních celků, jejichž konfigurace se 
bezpochyby odrazila v jeho rozlišení ras. Každá rasa musela mít kontinentální zázemí. Z tohoto 
důvodu Blumenbach upřel status samostatné rasy židům, i když uznával jejich fyziognomickou 
odlišnost od kavkazské rasy,67 protože žili rozptýleně v různých diasporách Starého světa.68 

Rasová teorie tak 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. Umožnily jí to dvě výrazné vzájemně nezávislé události, Francouzská revoluce a orientální 
renesance. 

V průběhu osmnáctého století se rozšířila teze, že v pozadí sociálního konfliktu, který  vyústil 
do Francouzské revoluce, se nachází osudový etnický zápas mezi autochtonními Galořímany a 
alochtonními germánskými Franky. Těsně před výbuchem revolučního násilí snil hrabě Louis 
Gabriel Du Buat-Nancay o vytvoření jakési internacionály aristokracie barbarského původu, která 
by postavila hráz proti probouzejícímu se nacionalismu rasově smíšených „poddaných“.69  

Protagonisté „galské rasy“ záhy po svolání generálních stavů  přešli do protiútoku. V jejich čele 
stanul abbé Emmanuel Joseph Sieyès, autor proslulého pamfletu Qu’est-ce que le Tiers État, ve 
kterém napsal: „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 
                                                                                                                                                            
Blumenbach que notre siècle doit ľanthropologie“, Eloge historique de Jean-Frédéric Blumenbach, Paris, Firmin-Didot, 
str. 21, 1847; cit. Boissel, Jean, 1972, str. 125. 
62 Beyträge zur Naturgeschichte (2. vyd., 1806), in The Anthropological Treatises of  Johann Friedrich Blumenbach, 
London, Longman, Green, Longman, Roberts & Green, 1865, str. 298–299; cit. Hudson, Nicholas, 1996, str. 262. 
63 Blumenbach vymezil „malajskou odrůdu“ na základě průzkumů východního pobřeží 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 Geographische Geschichte des Menschen německý přírodovědec 
Johann Georg Zimmermann. 
64 Voegelin, Eric, 1940, str. 297. 
65 Buffonův vliv na Blumenbacha a na vývoj německé antropologie obecně viz Dougherty, Frank, W. P., 1990. 
66 „Pokožka Gruzínců je bílá a tato barva – zdá se – náležela původní lidské rase, avšak může snadno degenerovat do 
tmavé barvy“ (cit. Léon Poliakov, 1996, str. 173). 
67 Viz  De generis humani varietate nativa, 3. vydání, 1795, in Anthropological Treatises, str. 234; Camper, Petrus, 
1791, Dissertation sur les variétés naturelles qui caractérisent la physionomie des hommes des divers climats et des 
différens ages, Paris, str. 22. 
68 Patai, Raphael a Jennifer Patai Wing, 1975, str. 21–25. 
69 Budil, Ivo T., 2002, str. 27. 
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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 údajnému příbuzenství s Kimbry, Welschi 
a ostatními divochy, kteří se vynořili z bažin a pralesů staré Germánie?“70 

Mnozí zahraniční pozorovatelé viděli ve střetnutí mezi „Galy“ a „Franky“ skutečnou příčinu a 
náplň  francouzské revoluce. Ruská carevna Kateřina II. napsala v dubnu 1793 německému 
osvícenci Grimmovi: „Nepozorujete, co se děje ve Francii? Galové vyhánějí Franky. Ale uvidíte, že 
se Frankové vrátí, a potom budou ty zuřící bestie lačnící po lidské krvi buď vyhlazeny, nebo 
zahnány do úkrytů.“71 

Ideu Francie složené ze dvou antagonistických ras hlásal i François Guizot: „Revoluce byla 
válkou, skutečnou válkou, jakou svět uznává, když se vede mezi národy. Neboť přes třináct století 
Francie zahrnovala dva národy, lid dobyvatelů a lid podmaněných... Frankové a Galové, rytíři a 
rolníci, šlechtici a neurození, tito všichni byli dlouho před revolucí shodně nazýváni Francouzi a 
oprávněně prohlašovali Francii za svoji zemi... Zápas pokračoval během všech věků, za použití 
každého možného prostředku 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. 
Nadašel konečně den, jenž jej přivedl k samotnému závěru...“72 Tímto závěrem bylo vítězství Galů 
nad Germány. Červencová revoluce 1830 přinesla konečně vládu francouzské („keltské“) buržoasii. 
Balzakův umírající markýz d’Esgrignon, „hrdý a vznešený Frank“, právem zvolal roku 1830 na 
smrtelném loži: „Galové zvítězili!“73 Na druhém břehu Rýna byl ovšem v té době triumf Galů 
vyložen jako známka rasového a tedy i mocenského úpadku Francie. 

Tradiční Germáni, kteří byli v Evropě předmětem fascinace přinejmenším od znovuobjevení 
Tacitova spisu Germania v patnáctém století, se na počátku devatenáctého století proměnili 
v Árijce. Byl to důsledek intelektuálního hnutí, které francouzský historik Raymond Schwab nazval 
ve stejnojmenné knize orientální renesance.74 

Tzv. orientální renesance byla produktem setkání mezi britskou a indickou kulturou 
v závěrečných desetiletích osmnáctého století. Vznik moderní indologie a indoevropeistiky souvisí 
s počátky a vzestupem britské koloniální moci v Indii především po bitvě u Pálasí v roce 1756. 
Zásluhou generálního guvernéra Warrena Hastingse, překladatele Bhagavadgíty Charlese Wilkinse, 
Williama Jonese, prvního prezidenta  Královské asijské společnosti (Royal Asiatic Society), 
založené v roce 1784 v Kalkatě, nebo francouzského badatele Abrahama Hyacintha Anquetila-
Duperrona, který přeložil staroperskou Avestu, se přímo na půdě Indie institucionalizovala západní 
věda.75  

Britští vzdělanci záhy nabyli přesvědčení, že síla obrazotvornosti hinduistické kultury je 
předurčena k tomu, aby přispěla k renesanci evropského poetického ducha. Ideologickým přesahem 
nové orientalistiky se tak zrodila vize nadcházejícího obrodného věku, v němž podobnou 
revitalizační úlohu, jaká náležela v renesanci, latině a řečtině, tentokrát sehrál sanskrt. Okouzlení 
sanskrtem a staroindickou literaturou vydobyly v devatenáctém století vysoce prestižní postavení 
pro indoevropeistiku, nový obor, který přitahoval pozornost nejvýznamnějších myslitelů doby. 
William Jones označil 2. února 1786 na půdě Královské asijské společnosti v Kalkatě sanskrt, 

                                                
70 Cit. Léon Poliakov, 1996, str. 28; cit. François Furet, 1994, str. 12, překlad Petr Horák. 
71 Letters from the Empress Catharine II to Grimm, St Petersburg, 1878, str. 536, 13. dubna 1793, cit. Léon Poliakov, 
1996, str. 29. 
72 Du gouvernement de la France depuis la Restauration et du ministere actuel, Paris, 1820, str. 1-2. 
73 Budil, Ivo T., 2002, str. 30. 
74 Schwab, Raymond, 1984. 
75 Budil, Ivo T., 2002, str. 83-109. 
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řečtinu, latinu, gótštinu, keltské dialekty a starou perštinu za homologické a geneticky příbuzné 
jazyky, které vznikly ze společného prehistorického základu (by common descent).76  

William Jones a jeho kolegové z Královské asijské společnosti vystoupili na prahu romantismu, 
nacionalismu a moderní doby s ideou árijské či indoevropské rodiny, která sdružuje národy 
obývající rozsáhlé prostory Evropy, střední Asie a Indie. Árijské národy  hovořily vzájemně 
spřízněnými jazyky a jejich lingvistická jednota poukazovala na společný původ. Indoevropeistika 
jako věda se v devatenáctém století těšila značné společenské prestiži. Její výsledky byly 
přiřazovány k největším výdobytkům západních věd při konstrukci sekulárního obrazu světa. 
Friedrich Max Müller bez nadsázky uvedl: „Kdybych byl dotázán, co pokládám za největší objev 
devatenáctého století týkající se dávné minulosti lidstva, odpověděl bych následující krátkou 
rovnicí: sanskrt. Dyaus Pitar = řec. Ζεύς Πατηρ =  lat. Juppiter  = st. sever. Tyr.“77 Friedrich Max 
Müller rovněž ve vší vážnosti prohlásil, že největší inspirace jeho života zahrnovaly Rgvédu a 
Kritiku čistého rozumu,  představující dva nejčistší výrazy „árijského ducha“. Henry Creswicke 
Rawlinson tvrdil, že studium srovnávacího náboženství Indoevropanů lze svým dopadem na 
moderní myšlení srovnávat pouze s významem Darwinovy knihy O původu druhů.78  

Úlohu prostředníka mezi učením nové orientalistiky, která se pěstovala na půdě Královské asijské  
společnosti, a badateli na evropském kontinentu sehrál především Alexander Hamilton, bývalý 
důstojník ve vojsku Východoindické společnosti, člen Královské asijské společnosti a první  
profesor sanskrtu na East India College, jenž během pobytu v Paříži  v prvních letech 
devatenáctého století vyučoval zájemce sanskrt.79 Mezi Hamiltonovy studenty patřil i německý 
filosof Friedrich  Schlegel, jehož kniha O jazyce a moudrosti Indů (Über die Sprache und Weisheit 
der Indier)  z roku 1808 vyvolala vlnu „indománie“ a zájmu o sanskrt a indoevropeistiku v 
Německu. V Německu oslovila orientální studia filosofy Schellinga, Fichteho, Hegela, 
Schopenhauera a Schleiermachera, básníky Goetha, Schillera nebo Novalise.80 Již zmíněný 
Friedrich  Schlegel učinil z Indie kolébku primordiální, především religiózní čistoty a vyzdvihl 
privilegovaný vztah mezi Asií a Německem. Jeho bratr August Wilhelm Schlegel napsal již roku 
1804, že „pokud regenerace lidského rodu započala na Východě, Německo musí být pokládáno za 
Orient Evropy“.81 Duch prastaré Indie a Persie se údajně znovu zhmotnil v německém národě a 
zajistil mu postavení „vyvoleného lidu“ v novém rasovém náboženství. 

Árijský rodokmen se stal hlavním genealogickým mýtem Západu v době mezi ústupem 
biblického učení a rozkvětem darwinismu. Závěrečným krokem při konstrukci árijské rasy na 
biologickém základě a jejím definitivním oddělení od mateřského biblického a filologického 
kontextu, v němž se původně zrodila, bylo prosazení kraniometrie na úkor jazykovědy jako 
hlavního nástroje rasové klasifikace. 

Marně Friedrich Max Müller zdůrazňoval, že hovořit o „árijské lebce“ je stejně nepřiměřené jako 
mluvit o „dolichokranním jazyku“.82 Příslušnost k árijské rase již neurčovala příbuznost se 
sanskrtem, ale dolichokranní, protáhlý tvar lebky (i když někteří autoři přiřkli Árijcům naopak 
široký, brachykranní typ lebky). Nová rasová historie Evropy zahrnovala příchod prehistorických 
                                                
76 Budil, Ivo T.,  2002, str. 95-96. 
77 Cit. Raymond Schwab, 1984, str. 127. 
78 Cit. Raymond Schwab, 1984, str. 128. 
79 Rocher, Rosane, 1968, 1970. 
80 Budil, Ivo T., 2002, str. 159-176. 
81 Cit. Gérard, René, 1963, str. 132. 
82 „How many misunderstandings and how many controversies are due to what is deduced by arguing from language to 
blood-relationship or from blood-relationship to language. Aryan and Semitic languages exist but it is antiscientific, 
unless one realizes the degree of licence which one is employing, to speak of an Aryan race, Aryan blood or Aryan 
skulls“, Über die Resultate der Sprachwissenschaft, Vorlesung gehalten in der kaiserlichen Universität zu Strassburg an 
23 Mai 1872, cit. Léon Poliakov, 1996, str. 214. 
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indoevropských či árijských kmenů tvořených plavými dolichokranními jedinci, kteří si podmanili a 
asimilovali místní tmavé brachykranní populace. 

Árijská rasová ideologie opustila katedry akademických učenců a polyglotů, rozšířila se mezi 
širší intelektuální vrstvy a brzy se podobně jako sociální darwinismus stala účinným nástrojem 
ideologie. V indoevropské ideji byl nalezen protilék proti obavám z úpadku západního světa a 
Indoevropané se stali nedílnou součástí řady polititických a nacionalistických spisů. Poslední 
desetiletí devatenáctého století lze bez větší nadsázky nazvat „věkem Árijců“, kteří prakticky 
ovládli západní genealogickou imaginaci.83 Jean Finot napsal v roce 1904: „V současné době je z 
jednoho tisíce vzdělaných Evropanů devět set devadesát devět přesvědčeno o autentičnosti svého 
árijského původu... Árijský původ se stal blahodárným zdrojem, z něhož vzešla vyšší morálka 
Evropy a ctnosti jejích obyvatel“.84 

Arijská imaginace zrozená z orientální renesance by zcela nevysvětlila přitažlivost rasové 
ideologie v průběhu devatenáctého a dvacátého století. Podle mého názoru nabízí dílo Victora 
Courteta, polozapomenutého autora první poloviny devatenáctého století, možné vysvětlení příčin 
expanze rasového myšlení a její atraktivity pro soudobou politickou kulturu. 

Ve dvacátých a třicátých letech devatenáctého století se ve Francii prosadilo intelektuálně silné a 
vlivné hnutí saint-simonismu zahrnující žáky a stoupence vizionářského myslitele Clauda Henri de 
Saint-Simona. Warren Breckman charakterizoval saint-simonismus jako směs střízlivého 
kriticismu, sentimentálního humanismu a mesianistického utopismu.85 Saint-simonisté, mezi které 
náležel například Auguste Comte, usilovali o radikální reformu a reorganizaci francouzské 
společnosti na vědeckém základě, jež by urychlila modernizaci a industrializaci Francie, vyčerpané 
Francouzskou revolucí a napoleonskými válkami. 

Začátkem srpna 1830 se v Paříži připojil k tehdy nesmírně populárnímu hnutí saint-simonistů 
Victor Courtet, rodák z L´Isle-sur-la-Sorgue ve Vaucluse v jižní Francii. Courtet se  aktivně zapojil 
do činnosti Pařížské etnologické společnosti (Société ethnologique de Paris), jejíž jednání dokonce 
probíhala v jeho pařížském bytě a v níž působil jako zvolený zástupce tajemníka. Intenzívně se 
zabýval etnologickou a antropologickou problematikou a po několika menších studiích vydal  
v roce 1838 knihu Science politique, fondée sur la science de ľhomme ou étude des races humaines 
sous le rapport philosophique, historique et social. Na obálce knihy byl otištěn citát ze Saint-
Simonova díla Mémoire sur la science de ľHomme z roku 1813: „Politika se stane pozitivní 
vědou.“86 Pozitivního stádia dosáhnou podle Courteta politické vědy tehdy, pokud se opřou o 
antropologii a etnologii. V roce 1832, ve svých necelých dvaceti letech, Victor Courtet napsal: 
„Tvrdím, že krize v Evropě neustane, dokud rozličné společnosti nebudou reorganizovány tak, aby 
odrážely přirozenou nerovnost nebo více či méně patrné rasové rozdíly. Nenavrhuji nic, co by 
snižovalo lidskou důstojnost, ale hlásám pouze pravdu, kterou prověřily anály všech národů 
světa.“87  

Courtetova  teze, že sociální řád musí být založen na reálné rasové nerovnosti, vycházel ze 
Saint-Simonova učení o tzv. „sociální fyziologii“, což měla být „věda o člověku“ (science de 
ľhomme) povolaná k tomu, aby opět pozdvihla Francii otřesenou revolucí a napoleonskými 
válkami. Saint-simonismus přinášel terapeutickou vizi regenerace společnosti a smíření sociální 
harmonie s rychlou modernizací. Přicházel s nadějí, že Francie může vstoupit do moderního věku, 
aniž podlehne egoistickému individualismu a nespoutanému liberalismu. Podle Saint-Simona musí 
být harmonická společnost založena na přirozené hierarchii, k níž klíč poskytují fyziologické 
zákony. Lidé se rodí s různými schopnostmi a nadáním a funkční společenský řád každému přidělí 
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86 „La politique deviendra une science positive“; Mémoire sur la science de ľHomme, str. 29. 
87 Cit. Jean Boissel, 1972, str. 38. 
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místo odpovídající jeho vlohám. Nerovné schopnosti znamenají přirozeně asymetrickou distribuci 
zdrojů. Politická a morální krize moderní doby bude překonána, pokud bude každému jedinci 
přiděleno takové místo, které náleží jeho vrozeným dispozicím.  

Již dříve moralizující patriotický holismus, který na sklonku osvícenství prostoupil 
francouzskou politickou imaginaci, vytvořil příznivé podmínky pro začlenění rasové ideologie do 
politické kultury Západu. Přenesení principu saint-simonské meritokracie na etnické a rasové 
vztahy zrodilo ideu společnosti založené na nerovných biologicky podmíněných kvalitách 
jednotlivých rasových skupin. Rasový výklad francouzské revoluce a napoleonských válek 
předložil v návaznosti na Jeana Baptiste Lamarcka a Jeana Georgese Cabanise již Saint-Simon, 
který napsal v roce 1809: „Velká masa evropské populace se zapojila do nejstrašnější války, jaká 
kdy propukla. Jedinými vědci, kteří jsou oprávněni analyzovat příčiny této války a nalézt 
prostředky, jak ji ukončit, jsou fyziologové“.88 Originalita Victora Courteta spočívala v tom, že 
učinil z rasové teorie palingenetickou ideologii, to znamená, že z ní učinil revitalizační princip 
národního společenství. 

Jsem přesvědčen o tom, že rasová ideologie se stala součástí politické kultury Západu 
především díky svému palingenetickému charakteru. Termín palingeneze, který použil Charles 
Bonnet ve spise Palingénésie philosophique (1769) ve smyslu „původního pravzoru“, převzal 
v první polovině devatenáctého století v Essais de palingénésie sociale konzervativní myslitel 
Pierre Simon Balanche pro označení „nového zrození“ jako radikální protirevoluční proměny 
společnosti v zájmu zachování tradičního řádu. Roger Griffin ukázal, že vzpoura proti dějinám ve 
jménu totální revitalizace a obnovy národní existence byla typickým rysem totalitních a fašistických 
hnutí dvacátého století.89  

Victor Courtet soudil, že sociální nestabilita, nespokojenost a vzpoury vznikaly tehdy, pokud se 
rozdělení politické, společenské a ekonomické moci rozcházelo s distribucí vrozených dispozic a 
fyziologické a intelektuální schopnosti neodpovídaly sociální hierarchii. Revoluce proto představuje 
způsob, jehož prostřednictvím život spontánně obnovuje soulad přírodního a sociálního řádu. Podle 
Courteta musí po vědecké revoluci, která promění prostřednictvím rasového výkladu dějin politické 
vědy ve vědy pozitivní, následovat revoluce politická. Tato revoluce bude mít povahu 
celoevropského rasového hnutí, jež každé rase přidělí opět místo, které ji náleží v hierarchii bytí na 
základě jejích vrozených schopností a kvalit. 

Setkání mezi rasovou teorií a socialismem, které tak šokovalo v případě nacistické ideologie, se 
uskutečnilo již o sto let dříve v rámci saint-simonismu. Moderní rasismus a socialismus jsou proto 
v zásadě blíženci, zrození z obdobné směsice reformního idealismu a filantropie, scientistické 
arogance a utopických aspirací pařížské intelektuální atmosféry dvacátých a třicátých let 
devatenáctého století. 

Courtetova studie Mémoire sur les races humaines: De ľinfluence des races humaines sur la 
forme et le développement des sociétés z roku 1835 představovala v dějinách novodobého 
západního myšlení jedno z prvních zpochybnění moderního pojetí národa. Courtet se v ní pokusil 
ukázat, že rasa předchází národ a že národní společenství reprezentuje historicky nahodilou směs 
rasových a etnických skupin s odlišnými vrozenými dispozicemi. Moderní národní společenství je 
podle Courteta fikcí, protože ve skutečnosti jde o heterogenní amalgám ras vybavených odlišnými 
vrozenými schopnostmi. Tato okolnost vysvětluje například existenci otroctví, která znepokojovala 
novodobé teoretiky svobody, ve starověké řecké demokracii nebo v republikánském Římě. Britský 
etnolog James Cowles Prichard nedokázal podle Courteta pochopit, že uvnitř moderního národa 
existuje více ras s rozdílným nadáním, které mohou dosáhnout novodobého ideálu rovnosti pouze 
prostřednictvím vzájemného míšení. Courtet tento proces vítal, Joseph Arthur de Gobineau se jej 
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děsil. Victor Courtet se postavil proti snaze historiků počátku devatenáctého století vyprávět příběh 
národa; skutečným subjektem dějin je podle jeho názoru rasa. Nezpochybňoval Micheletovu tezi, že 
cílem a aspirací historického vývoje, který demonstrovala Francouzská revoluce, je svoboda a 
rovnost. Tohoto žádoucího stavu však nebude dosaženo politickým bojem, ale prostřednictvím 
míšení jednotlivých ras. 

Victor Courtet, jehož dílo představovalo aplikaci saint-simonismu v antropologické a 
etnologické oblasti, se tak více než dvě desetiletí před Gobineauem zmocnil akademickým jazykem 
ideje rasy v její celistvosti a postavil řád vládnoucí rasy proti anarchii rasového míšení. Dnes 
prakticky zapomenutý Victor Courtet, marginalizovaný svou nekompatibilitou s převládajícími 
schematickými výklady dějin, byl živoucím ztělesněním paradoxu, že moderní rasovou teorii 
nevytvořil příslušník třídy bojující za anachronická privilegia nebo obhájce otrokářských zájmů, ale 
vizionářský myslitel a politik vzešlý z úspěšné průmyslové a obchodní buržoazie, která se 
v příznivějších podmínkách orleánské monarchie snažila překonat zpoždění v modernizaci země 
způsobené Francouzskou revolucí. 

Dílo Victora Courteta bezděčně odhalilo jeden z důležitých atributů rasové ideologie, který se 
někteří teoretikové dovolávající se „čistoty“ vědy snažili zastřít. Rasová ideologie v sobě vždy 
implicitně či explicitně obsahovala politické aspirace spočívající v úsilí prosadit ve společnosti 
hierarchii, jež se vymyká sociálnímu konsenzu. Teorie rasy byla navzdory naturalistickému 
slovníku především teorií politiky a lidská rasová existence splývala s existencí politickou. 
Aplikace rasové ideologie na mimoevropské fyziognomicky a etnicky odlišné lidské populace byla 
navzdory svým tragickým důsledkům v moderní době jen vedlejším projevem hnutí směřujícího 
především ke stabilizaci evropské společnosti otřesené modernizací. Devalorizace a inferiorizace 
přírodních národů prostřednictvím rasové teorie nebyla prvotním cílem moderní rasové 
instrumentalizace, ale pouze dodatečnou racionalizací strategie zaměřené primárně do nitra západní 
společnosti. 

Paligeneticko mesianistický a revitalizační charakter árijské ideologie, který byl předpokladem 
úspěšného průniku do dobové politické kultury, odráží temná předpověď, již vyslovil v roce 1887 
zakladatel antroposociologie a sociální darwinista Georges Vacher de Lapouge: „Střetnutí ras se 
právě nyní chystá propuknout uvnitř národů a mezi národy, a nezbývá, než se tázat, zda ideje 
bratrství a rovnosti lidí nejsou proti přírodě... Jsem přesvědčen, že v příštím století se lidé budou 
zabíjet po miliónech kvůli rozdílu jednoho nebo dvou stupňů lebečního indexu. Lidé budou 
identifikováni prostřednictvím tohoto znaku, který nahradil biblický šibolet a lingvistické pouto, ... a 
poslední sentimentalisté uzří nejmasovější vyhlazování.“90  

Ve vývoji rasového myšlení můžeme rozlišit tři základní fáze, které označuji jako 
pigmentokracii, antropologii a palingenezi (viz obr. 1). Pigmentokracie představuje údobí 
nereflektovaného protorasismu, který jen obtížně nachází v dobovém ideologickém a 
epistemologickém rámci vhodnou legitimizační strategii a jenž spočívá v zásadě v intuitivně 
uchopované fyziognomické odlišnosti různých lidských populací. Pigmentokracie se zrodila 
v islámské společnosti a jejím otrokářském systému a postupně se v raném novověku rozšířila do 
evropských zámořských území. Antropologie představuje ambiciózní intelektuální pokus Západu 
vytvořit na základě přírodních věd epochy osvícenství emancipovaných od biblického učení 
univerzální rasovou klasifikaci lidstva. V následujícím období se rasová teorie stává součástí 
politické kultury Západu, mění se v ideologii sloužící různým partikulárním zájmům a nabývá 
revitalizačního a palingenetického rázu. Slaví triumf, ale zároveň se především prostřednictvím 
nacistického rasového totalitarismu tragicky a nenapravitelně kompromituje. 

Ve svém výkladu jsem se pokusil ukázat, že v rozporu s obecně rozšířeným míněním nebyla na 
prahu moderní doby jednou z hlavních inspirací rasové ideologie snaha ospravedlnit podřadné 

                                                
90 Cit. Budil, Ivo T., 2002, str. 213. 
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postavení ekonomicky vykořisťovaného domorodého obyvatelstva zámořských kolonií (jak se 
domnívají neomarxisté) nebo kontrarevoluční úsilí historicky frustrované aristokracie zdůvodnit 
svým rasově nadřazeným původem anachronická privilegia (jak tvrdila Hannah Arendtová), ale jev, 
který Friedrich August von Hayek nazval ve stejnojmenné knize „kontrarevolucí vědy“91 a jenž 
vyplynul z politické imaginace počátku devatenáctého století.  

Aspirací Victora Courteta bylo vytvořit v duchu saint-simonismu meritokratický politický 
systém založený na „přirozené“ nerovnosti ras, který nápadně připomínal například společnost 
ovládanou kognitivní elitou, podobnou té, kterou představili například ve své knize Gaussova 
křivka (1994) Charles Murray a Richard Herrnstein. Moderní rasová ideologie nebyla výlučně 
„plantážnickou antropologií“ legitimizující otroctví nebo obranou „umírající třídy“, ale měla 
představovat nástroj k dosažení maximální společenské efektivity a prostředek překonání skutečné 
či domnělé národní stagnace a zaostalosti. Ztělesňovala princip palingeneze opírající se o 
mesianistickou ideologizaci moderní vědy. 
 

Obr.1 
 
Stadia rasové ideologie Historické údobí Charakteristický 

představitel 
Pigmentokracie Osmé až sedmnácté století Ibn Chaldún 
Antropologie Sedmnácté až devatenácté 

století 
Johann Friedrich 
Blumenbach 

Palingeneze Devatenácté a dvacáté století Victor Courtet 
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10. Vzestup rasové ideologie v devatenáctém století 

 

 
Arthur Gobineau 

mazdapublisher.com, 30. 1. 2011 
Pojednání o nerovnosti lidských ras 

Pro drtivou většinu vzdělanců bude Arthur Gobineau navždy spojován se svým exkurzem do 
univerzálních dějin lidstva. Větší část prvních dvou dílů Pojednání o nerovnosti lidských ras92 
napsal Gobineau během svého působení v Bernu a v práci pokračoval v Hannoveru. Dílo věnoval 
hannoverskému následníku trůnu, jenž se ujal vlády jako Jiří V.93                 
Volba tématu byla překvapivá. Navzdory tomu, že Gobineau byl ve třicátých a čtyřicátých letech 
mimořádně plodným a vzdělaným literátem zabývajícím se nejrůznější problematikou, nic 
neprozrazovalo jeho zájem o rasové otázky. Teprve 28. února 1851 se Gobineau poprvé zmínil 
v dopise Caroline, že pracuje na „rozsáhlé knize o lidských rasách“.94 Bezpochyby však o spise 
přemýšlel již od dramatického roku 1848.  
Tento neočekávaný Gobineauův zájem o lidské rasy vyvolal dohady. Například Karl Koehne tvrdil, 
že Arthur Gobineau byl zasvěcen do „tajemství rasy“ Benjaminem Disraelim během jeho pobytu v 
Paříži.95 Je skutečností, že budoucí konzervativní britský ministerský předseda se ve svých 
románech vztahy mezi rasami zabýval, přičemž byl přesvědčen o nadřazenosti židovského plemene. 
Nemáme nicméně žádné důkazy o setkání a případném intelektuálním vlivu Disraeliho na 
Gobineaua.    
To, co nás při četbě Gobineauova Pojednání o nerovnosti lidských ras bezděčně napadá, je 
znepokojivá myšlenka, jak to, že tento rasový výklad dějin, vycházející z jednoznačně mylných 
premis, působí tak přesvědčivě a logicky? Přesvědčivěji než řada monumentálních pokusů vylíčit 
univerzální dějiny lidstva z politicky korektnějších pozic na základě ekonomických, sociálních, 

                                                
92 V češtině bylo zmíněné Gobineauovo dílo vydáno v překladu F.X. Lánského v roce 1942 v nakladatelství Orbis pod 
poněkud anachronickým titulem O nerovnosti lidských plemen. V této knize budeme  používat název Pojednání o 
nerovnosti lidských ras.  
93 Biddiss, Michael D., 1970, str. 89. 
94 Boissel, Jean, 1993, str. 110. 
95 Budil, Ivo, 2002, str. 188-189.  
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kulturních, geografických nebo enviromentálních faktorů? Srovnáme-li Pojednání o nerovnosti 
lidských ras například s kdysi populárními Dějinami světa od anglického autora Herberta George 
Wellse, rovněž velmi nadaného spisovatele, který se ve svém přehledu pokusil oslavit wilsonovskou 
ideu národů sjednocených na demokratickém principu, pak jde o rozdíl mezi strhující, byť 
kontroverzní ságou na straně jedné a ideologicky nezávadnou ušlechtilou humanistickou nudou na 
straně druhé. Budeme-li parafrázovat Clauda Lévi-Strausse, lze říci, že Arthur Gobineau ukázal, že 
„rasa se dobře myslí“ („la race est bonne à penser“). Hubert Juin dokonce označil Pojednání o 
nerovnosti lidských ras za jedno z největších lyrických děl devatenáctého století,96 které společně 
s Dějinami Peršanů a Ottarem Jarlem vytváří básnickou skladbu o třech dílech.97 
Základní myšlenkou Gobineauova spisu je teze, že velké příčiny a následky lidských dějin nastávají 
„nejčastěji bez vědomí a proti úmyslu těch, kteří k nim přispívají“.98 Gobineau, jemuž byl tak drahý 
individuální heroický výkon středověkého rytíře, poněkud paradoxně označil politické dějiny 
státních útvarů a velkých osobností za intelektuální úsilí, které nepřispívá ke skutečnému 
porozumění historie. Moralizování nemá ve skutečné vědecké práci místa. Pokud tak Gobineau 
činil, mínil to pouze metaforicky.99 Pochopení dějin se otevírá prostřednictvím studia „anatomie 
plemen“ a jejich organických dispozic: „V podstatě jest ethnologie kořenem a životem historie.“100 
Gobineau zdůraznil souvislost svého přístupu s metodou přírodních věd.101 Příroda i lidská 
společnost podléhají obdobným zákonitostem, v prvním případě je základem povaha druhu v jeho 
interakci s přírodním prostředím, ve druhém charakter rasy a její setkávání s historickými 
okolnostmi. Nahodilost měla však v Gobineauově systému jen málo místa. Etnické procesy 
spočívající v míšení plemen nepřijímají výjimku či úlevu a neúprosně směřují ke svému cíli. 
Rasová příslušnost je silnější než lidská svoboda.    
V úvodních větách svého nejznámějšího díla Arthur Gobineau konstatoval, že pád civilizací je ze 
všech historických fenoménů nejnápadnějším, ale zároveň nejtajemnějším. Zánik je osudem všech 
lidských společností; nikdy neexistovala žádná výjimka. Přesto neznáme příčinu tohoto železného 
zákona, o jehož nemilosrdnosti se můžeme přesvědčit, „když zpozorujeme, s jakou strašlivou a 
ponurou zamlklostí zeměkoule nám ukazuje na svém povrchu trosky civilizací, jež předcházely 
civilizaci naší, a to nejen trosky civilizací známých, nýbrž i četných civilizací, z nichž známe pouze 
jména, a několika, které odpočívajíce jako kamenné kostry v lůně lesů jsou skoro tak staré jako svět 
a nemáme od nich ani vzpomínku na jméno.“102 Na první pohled je obtížné stanovit příčinu mizení 
velkých civilizací, protože Asýrie, Egypt, Řecko nebo Řím umíraly svým osobitým způsobem, 
který vzdoruje zařazení do jediné kategorie. Je rovněž příznačné, že teprve my, moderní lidé, jako 
první v dějinách víme, že naši civilizaci čeká zánik. Všechny ostatní civilizace v minulosti, dokonce 
Řím v pátém století po Kristu, byly přesvědčeny, že jsou nesmrtelné. Antičtí myslitelé považovali 
za důvody pádu různých státních útvarů „přepych, změkčilost, špatnou správu, zkázu mravů nebo 
fanatismus“.103 Tento přístup označil Arthur Gobineau za „mylný a ubohý“,  protože nakládal 
s pojmy ctnosti a neřesti naprosto svévolně. Plútarchos a Tacitus tak nikdy nedospěli ke skutečné 
vědecké metodě, ale nanejvýš k románům a snůškám pomluv, i když je nutno přiznat, že jsou 
obdivuhodné. Starověké učení přejali osvícenští myslitelé osmnáctého století. Jejich intence však 
byla opačná. Zatímco řečtí a římští autoři usilovali prostřednictvím moralizování o udržení 
sociálního řádu, radikální osvícenci se jej stejným nástrojem pokoušeli vyvrátit. Voltairovi 
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odchovanci vystupovali proti náboženství, protože znamenalo fanatismus, odmítali zákon, protože 
jej ztotožňovali s despotismem, a kritizovali průmysl a obchod, neboť jim splývaly s přepychem a 
zkažeností.104 Obě odnože zmíněné morální nauky, konzervativismus starověku i cynickou 
agresivitu moderní doby, pokládá Gobineau za mylné. Úpadek morálních zásad zahrnující 
fanatismus, přepych, nemravnost a bezbožnost nedisponuje silou potřebnou k tomu, aby zničil 
civilizaci.105 Společnost sama o sobě není ctnostná, neřestná, moudrá nebo nemoudrá. Ona prostě je, 
trvá, dokud přetrvávají podmínky pro její existenci, které mají jen málo společného s morálním 
řádem.106                    
Říše Aztéků se vyznačovala nezměrným náboženským fanatismem spočívajícím v masovém 
rituálním zabíjení. Přesto tento indiánský stát vzkvétal, byl mocný a bohatý a kdyby jej shodou 
okolností nevyvrátil Cortés, nebyl by pro jeho zánik žádný důvod.107 Ani změkčilost a přepych 
„nejsou nutnými příčinami zeslábnutí a smrti“, jak to dokládají osudy starověkých Řeků, Peršanů a 
Římanů, středověkých Benátčanů, Janovanů a Pisanů a moderních Francouzů, Němců, Angličanů a 
Rusů. Tyto národy byly či jsou zámožné, ale rozhodně to neznamená, že by se vyznačovaly 
změkčilostí.108 Zkaženost mravů? Gobineau odmítá, že by silná morálka byla předpokladem 
historické velikosti, a naopak, její korupce příčinou pádu. Nebylo zkaženějších lidí než první 
Římané, kteří „zacházeli se svými ženami jako s otroky, s dětmi jako s dobytkem a s věřiteli jako 
s divokými šelmami“.109 Staří Sparťané imponovali svými „banditskými zákony“. Foiničané založili 
svoji moc a slávu na korupci. V éře, která bezprostředně předcházela zhroucení Říma, působilo 
v jeho správě bezpochyby mnohem více ctnostných, energických a talentovaných osobností než 
v době jeho barbarských počátků.110 Galořímané byli bezesporu v pátém a šestém století po Kristu 
morálně kultivovanější než frančtí dobyvatelé. Míšení obou etnik způsobilo v osmém až devátém 
století všestranný úpadek. V jedenáctém až třináctém století však nadešel podivuhodný vzestup 
francouzského státu, po kterém následoval politováníhodný a hluboký rozklad ve čtrnáctém a 
patnáctém století. Francie ale přežila a vzepjala se k novému rozkvětu, jenž vyvrcholil 
v sedmnáctém století za vlády Ludvíka XIV. Je tak zřejmé, že „korupce mravů, jsouc konečně 
skutečností přechodnou a kolísavou, která se tu lepší, tam horší, nemůže býti považována za 
nezbytnou a rozhodující příčinu zhouby států.“111    
Moderní autoři kladou značnou váhu na historickou úlohu náboženství. Ztráta víry je údajně 
potrestána rozkladem a zánikem příslušné společnosti. Ovšem, namítá Gobineau, Perská říše 
zemřela v pevné víře v hodnoty zoroastrismu, Tyros, Karthágo, Judea, říše Aztéků a Inků podlehly 
dobyvatelům věříce ve své bohy.112 Nikdy se nevyskytl národ, který by zcela pozbyl náboženství, a 
to přes občasné sklony elit ke skepticismu, agnosticismu nebo ateismu. Pokud zmizela konkrétní 
víra, bylo to proto, že ji nahradila jiná. I v těch zdánlivě nábožensky nejlhostejnějších dobách byly 
svatyně pečlivě udržovány a vládcové si dávali pozor, aby neuráželi city lidových vrstev: 
„Pochybovačnost zůstala zvyklostí elegantních lidí a nepřešla přes jejich okruh.“113 Obrovskou 
odolnost náboženství dokládá přežívání pohanských kultů v Evropě až do moderních dob: „V 
katolické Bretani v posledním století zápasil jakýsi biskup proti farníkům, zatvrzele oddaným 
uctívání kamenné modly. Marně byla hozena do vody ta obhroublá modla, její uctívači si ji vytáhli a 
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bylo třeba zákroku celé roty vojáků, aby byla rozbita.“114 Ztráta náboženské víry, která nikdy 
doopravdy nenastala, nemůže být příčinou pádu civilizací. 
Mnozí autoři přisuzují odpovědnost za rozklad národů špatné vládě. Gobineau nepopírá, že jde o 
důležitý faktor. Podívejme se však na příklady z historie. Vláda je špatná, pokud je dosazena 
z ciziny. To byl případ Athén v době třiceti tyranů. Zahynuly? Nikoliv, naopak se zocelily. Francie 
trpěla ve čtrnáctém století pod nadvládou Anglie a vyšla z této zkušenosti „silnější a skvělejší“. 
Čínská dynastie Ming, která svrhla mongolské okupanty, přivedla zemi k rozkvětu. Vláda je špatná, 
jestliže zradí původní princip, na kterém stála. Neexistuje známější případ stagnace, než jaký 
reprezentovalo Španělsko v raném novověku. Španělská monarchie, která vzešla z „vojenského 
ducha a svobody obcí“, byla od doby Filipa II. pohřbena v „národním marasmu“. Zemřelo 
Španělsko? Ani náhodou. Celá Evropa zatajila dech nad hrdinstvím a vitalitou španělských 
povstalců bojujících proti Napoleonovi. Vláda je určitě špatná, pokud nezabrání vnitřnímu štěpení a 
občanské válce. Itálie je příkladem zhoubného partikularismu ústícího do dlouhodobého úpadku. 
Přesto dnes – v polovině devatenáctého století – nebyla podle Gobineaua „její civilizace nikdy 
skvělejší, její průmysl nikdy produktivnější, její vliv na venek nikdy nepopiratelnější.“115 Moudrá a 
dobrá vláda je v dějinách velmi vzácným fenoménem, spíše výjimkou než pravidlem. Národy 
prosperují a upadají v zásadě nezávisle na míře zkorumpovanosti či omezenosti svých vůdců.                     
Gobineau neskrýval své pohrdání „pavědou“ odvozující veškerou lidskou existenci od „výroby a 
spotřeby“ a relativizující pravé potřeby člověka: „To je výdělečnost nějakého mlynáře nebo 
přadláka, povýšená na modlu pro říše národů.“116 Příslušníci bílé rasy disponující instinktem 
státnického realismu se v Evropě smísili s představiteli žluté rasy a tato transformace obrátila 
pozornost vzniklých míšenců k věcem praktickým a užitečným. Jde však pouze o výraz specifické 
rasové konfigurace.   
Poté, co vyloučil rozhodující vliv sociokulturních, ekonomických a politických faktorů na zánik 
civilizací, dospěl Gobineau k tezi, že špatná vláda, bezbožnost a fanatismus mohou být pouze 
projevem „mocnějšího destrukčního principu“. Žádná politická krize, hospodářské potíže nebo 
náhodně ztracená válka nemohou zahubit národ, pokud není oslaben vnitřně, „ve svém lůně“.117 Co 
měl Arthur Gobineau na mysli? Nyní přichází na scénu osudový pojem degenerace, která je podle 
francouzského diplomata skutečnou příčinou záhuby národů. Soudobá věda ji dosud nedocenila, 
protože „umění sociální anatomie“ se nalézá v plenkách. Pouze fyziolog Xavier Bichat, autor studie 
Etudes physiologiques sur la vie et la mort, učinil v tomto směru slibný pokrok.118 Co znamená, 
když řekneme, že je určitý národ degenerovaný? „Mám za to, že slovo degenerovaný, pokud se ho 
užívá pro národ, znamená a má znamenati, že ten národ nemá již niterné hodnoty, kterou míval, 
protože již nemá ve svých cévách touž krev, jejíž hodnotnost 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 degenerovaným, 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, které v něm nyní převládají, se 
skládají v národnost úplně novou a neblahou 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 tohoto prvku nebude již dostatečně působivá. Tato působivost dojista nezmizí úplně, ale 
v praxi bude tak napadána, tak oslabována, že její síla bude čím dále tím méně postřehnutelná a 
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v tomto okamžiku bude moci býti degenerace považována za úplnou a tu všechny její účinky se 
projeví.“119  
Arthur Gobineau – píšící v předgenetické době – nemohl použít jinou metaforu biologické 
dědičnosti, než jakou představovala lidská krev. Současně – pravděpodobně pod vlivem německé 
vědy – spojil etnicitu s pokrevním příbuzenstvím. Vytvořil tak jeden z nejdůslednějších výkladů 
lidských dějin vycházejících z premis biologického determinismu. Velké civilizace podle 
Gobineaua zanikají proto, že jejich příslušníci již nemají v žilách stejně „kvalitní“ krev jako 
zakladatelé. V čem ale spočívá ona hypotetická „kvalita krve“ a jak se projevují údajné vrozené 
rozdíly mezi národy a rasami?  
Většina lidstva žila po tisíciletí v malých skupinách, které se nikdy nedokázaly odpoutat od tohoto 
zárodečného sociálního stavu a vytvořit rozsáhlejší celky. Tato neschopnost „učinit první krok 
k civilizaci“, která přetrvává u Polynésanů, Samojedů nebo většiny afrických černochů, je podle 
Gobineaua vrozená. Pouze některé populace dokáží překonat instinktivní odpor vůči křížení, a 
podmaněním a pohlcením sousedů přeměnit kmen v národ, z něhož se může posléze stát civilizace. 
Zmíněný odpor vůči exogamii, uzavírání pokrevních aliancí s jinými společenstvími, kterou 
nepřemůže ani sdílené náboženství, lze pozorovat například mezi Araby a Turky, Peršany a Židy, 
Parsy a Hindy, syrskými nestoriány a Kurdy, v Uhrách mezi Maďary, Sasy, Valachy a Chorvaty a 
dokonce mezi obyvateli některých francouzských regionů.120 Kmeny, které na základě vnitřních 
dispozic prolomí primordiální xenofobii, asimilují jiné skupiny, rozšiřují své panství a postupně se 
stávají tvůrci velké civilizace, Indie, Egypta, Persie či Říma. Současně však nastává proces míšení, 
který pouze v Indie dokázali brahmáni pozastavit prostřednictvím endogamního kastovního 
systému. Krev dobyvatelů je postupně utopena v krvi podmaněných populací, které se vyznačují – 
tak jako Keltové nebo Slované – vysokou plodností. Původní síla civilizačního impulzu, který 
udělilo pasivní lidské mase dobyvatelské plémě, se vyčerpává a nastává nemilosrdná degenerace: 
„Nepochybně mravy, zákony, instituce přežívají, …, den co den více zpitvořené, zchátralé a 
pozbývající šťávy; ale pokud jich zbude aspoň stín, budova se drží, tělo se zdá míti duši, mrtvý 
chodí. Když pak poslední úsilí tohoto starého impulsu je dokonáno, vše je tím řečeno; nic tu 
nezbude, civilizace je mrtva.“121                
Pokud by k míšení nedocházelo, jestliže by si Peršané nebo Římané zachovali stále stejnou jakost 
krve, jejich říše by nezanikly.122 V tomto smyslu je třeba rozlišit mezi státy a civilizacemi. Zatímco 
stát je výrazem historické nahodilosti, stabilita civilizace je podmíněna kvalitou rasy. Stát lze 
vyvrátit lstí nebo šťastnou náhodou, ale civilizace opírající se o vitální plemeno je nezničitelná. 
„Osud civilizací … nezávisí od bodnutí dýkou.“123 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“.124 Domorodci se sklonili před  cizí vojenskou 
převahou, ale vzhledem k tomu, že v Indii nedochází k žádnému míšení, bytostné jádro místní 
civilizace zůstává netknuto. Britský kolonialismus na indickém poloostrově je pouhou epizodou 
podobající se mongolské nadvládě v Číně. Indům podle Gobineau postačuje trpělivost – jednou 
budou svobodní a jejich civilizace vyjde z této zkušenosti neotřesena. Řekové a Římané byli ve 
svém pozdním období na rozdíl od Číňanů a Indů příliš smíšeni s ostatními středomořskými 
populacemi a jejich původní etnický princip byl vyčerpán. V důsledku degenerace byl den jejich 
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porážky okamžikem jejich smrti.125 Arthur Gobineau byl přesvědčen, že ani případné vítězství 
Kartháginců nad Římany by osudy Středomoří nijak zásadně nezměnilo. Kartháginci náleželi 
k rase, jejíž „politické ctnosti“ byly méně rozvinuté než schopnosti Římanů. To znamená, že buď by 
byli v následné odvetě poraženi, nebo by se rozplynuli v italickém politickém moři.126 
Pro současného čtenáře jsou Gobineauovy vývody, uvedené v 5. kapitole nazvané Etnické 
nerovnosti nejsou výsledkem institucí, pravděpodobně jen obtížně stravitelné. Ve své podstatě jsou 
radikálním útokem na enviromentalistickou doktrínu, podle níž klima je hlavním faktorem 
ovlivňujícím podobu lidské společnosti. Toto učení dominovalo západnímu myšlení od 
Hippokratových dob a teprve koncem osmnáctého století bylo vystaveno sílící kritice. 
V archaických dobách bylo podle Gobineaua učení o nerovnosti lidí „první zásadou státnickou“, 
teprve v důsledku míšení lidských populací se prosadila myšlenka o rovnosti všech lidí, která 
obsahuje tolik bouří jako „měch Aeolův“:127 „Všichni lidé, praví obránci rovnosti lidské, jsou 
vybaveni podobnými duševními nástroji, stejné přirozenosti a povahy, stejně hodnotnými, stejného 
dosahu. … Tak mozeček Hurona obsahuje v zárodku ducha úplně podobného duchu Angličana 
nebo Francouze! Nuže, proč prodlením století neobjevil ani knihtisk ani páru? Byl bych oprávněn 
ptáti se ho, proč z bojovníků jeho kmene nevzešel ani César ani Karel Veliký; a jakou to 
nevysvětlitelnou nedbalostí jeho čarodějové a jeho zpěváci se nikdy nestali Hippokraty a Homéry? 
Na tuto nesnáz se odpovídá obvykle tím, že se zdůrazňuje převeliký vliv prostředí. Podle této nauky 
ostrov neuvidí nikdy, pokud jde o zázraky sociální, to, co je známo na pevnině; na severu nebude 
nikdo tím, čím jsou obyvatelé jihu, lesy nedovolí vývoje, jimž hoví otevřená krajina; a co ještě víc? 
Vlhkost močálů dá vypučeti civilizaci, kterou by vyprahlost Sahary zcela jistě byla zadusila. Ať jsou 
jakkoli důmyslné tyto předpokladečky, mají proti sobě hlas skutečnosti. Přes všechen déšť, přes 
všechen mráz a horko, neplodnost, přes rostlinnou hojnost, všude svět vídal kvésti postupně a to na 
stejných půdách barbarství a civilizaci. Surový fellah se opéká na stejném slunci, které pálilo 
mocného kněze Memfidy; učený profesor berlínský přednáší pod týmž nevlídným nebem, které 
vídalo druhdy bídu divokých Finů.“128 Historický úspěch nezávisí na klimatu. Civilizace zvítězila 
v Babylóně, kde nikdy nepršelo, v Anglii, kde prší stále, a v Petrohradě, kde vládne krutá zima. 
Nizozemci vybudovali ohromná a mocná města prakticky na vodě, svou vlast postavili na pilotech a 
přivezli do svých bažin zlato z celého světa. Benátčané ukázali, že velmoc nepotřebuje dokonce ani 
pevnou zemi. Jak vysvětlí enviromentalista tyto extrémy?129      
Ani výhodná zeměpisná poloha není klíčem k úspěchu. Pokud by tomu tak bylo, skvělé strategické 
umístění Alexandrie a Konstantinopole by navždy znemožnilo vzestup Paříže, Londýna, Vídně, 
Berlína nebo Madridu. To, co rozhoduje, je rasa, nikoliv zeměpisné souřadnice: „Nejdůležitějším 
místem je to, na kterém obývá v určité době nejčistší, nejinteligentnější a nejsilnější skupina bílých 
lidí. A kdyby i nějakým seskupením nepřekonatelným událostí sídlila tato skupina někde v zákoutí 
polárních ledů nebo pod žárem slunečním na rovníku, tedy tam by tíhnul intelektuální svět.“130  
Vnitřní rasové dispozice jsou podle Gobineaua mnohem důležitějším faktorem pro budování 
rozvinutých společností než přírodní prostředí. Ve skutečnosti musela být každá velká civilizace na 
přírodě vyvzdorována. Egypťané, Indové, Foiničané, Římané, Řekové, Židé nebo Arméni dokázali 
v nehostinných podmínkách dělat zázraky, zatímco jiné kmeny a národy stagnovaly uprostřed 
štědrých darů země. V této souvislosti Arthur Gobineau ocenil v pasáži, která byla z českého 
překladu vydaného v roce 1942 vypuštěna, rasové kvality Židů, kteří „se nacházeli v analogické 
situaci (jako Arméni, pozn. aut.), byli obklopeni kmeny hovořícími dialekty často odvozenými 
                                                
125 Gobineau, Arthur, 1942, str. 47. 
126 Gobineau, Arthur, 1942, str. 47-48. 
127 Gobineau, Arthur, 1942, str. 49-50. 
128 Gobineau, Arthur, 1942, str. 50. 
129 Gobineau, Arthur, 1942, str. 379-380.  
130 Gobineau, Arthur, 1942, str. 377. 
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z jejich jazyka, přičemž většina z nich jim byla dosti blízká i pokrevně, přesto Židé předčili všechny 
tyto populace. Zažili jsme je jako válečníky, zemědělce, obchodníky; viděli jsme je jak pod 
neobyčejně složitou vládou, v níž se prazvláštním způsobem vzájemně vyvažovaly monarchie, 
theokracie, patriarchální autorita rodového stařešiny a demokratická lidová vláda, reprezentovaná 
shromážděními a proroky, překračovali dlouhá staletí blahobytu a slávy, a cestou vystěhovalectví 
těch nejinteligentnějších překonávali překážky, které jejich expanzi stavěly do cesty úzké hranice 
domovského území. A čím byla jejich vlast? Současní cestovatelé vědí, za jakou cenu ji židovští 
zemědělci udržovali plodnou. Od doby, kdy tento vyvolený národ již neobývá své hory a pláně, 
studně, z nichž se napájela Jakobova stáda, zasypal písek, Nabotovy vinice ovládla poušť a 
Achabův palác zarostl trním. A v tomto politováníhodném koutu světa, čím byli Židé? Opakuji, byli 
lidem, který si poradí se vším, do čeho se pustí, lidem svobodným, silným, duchaplným, a který 
předtím – než se zbraní v ruce po statečném boji ztratil právo nazývat se nezávislým národem – 
daroval světu téměř tolik lékařů jako obchodníků.“ 131          
Gobineauův bezpochyby rasistický přístup byl paradoxně spjat s pozoruhodným porozuměním pro 
lokální tradice, s nímž se v koloniálním údobí setkáme pouze u hrstky autorů. Arthur Gobineau 
náležel společně s tak různorodými mysliteli, jako byl Bartolomé de Las Casas, Abraham Hyacinth 
Anquetil-Duperron nebo Gilbert Keith Chesterton, mezi rozhodné odpůrce západního kulturního 
imperialismu.  
Arthur Gobineau zdůraznil, že instituce, zvyky nebo zákony neformují národ, ale je to povaha lidu, 
která se odráží v jejich charakteru. Zákony, jež nejsou ve shodě s vlastnostmi národa, způsobí 
nepořádek a chaos, i „kdyby byly odvozeny ze zákonodárství andělského“.132 Karel I., který chtěl 
Angličanům vnutit absolutismus, nebo hugenoté, kteří se snažili ve Francii prosadit zároveň 
aristokratickou a republikánskou administrativu, „kráčeli po bahnitém a krvavém území teorií“133 
odpoutaných od skutečného života. Jestliže se  etnické složení národa mění, projevuje se to 
v odpovídajících modifikacích zákonů. Je příznačné, že v Anglii, kde docházelo v rámci Evropy 
k nejmírnějším pokrevním posunům, se doposud zachovalo zákonodárství čtrnáctého až patnáctého 
století. Extrémně opačným případem je Paříž, pro kterou je charakteristický takový etnický chaos, 
že byly přetrhány veškeré vazby s minulostí a obyvatelstvo podléhá nejrůznějším utopickým 
experimentům bez jakékoliv korekce tradicí.134 Krvavé vzpoury v Bretani, kde místní obyvatelstvo 
hájilo až do čtvrtého století po Kristu lidské oběti, vyplývaly právě ze souladu mezi zmíněnými 
barbarskými zvyky a instinkty příslušného lidu.  
Bohužel, moderní západní civilizace opojená silou a moralizováním nevidí toto sepětí institucí a 
biologické povahy příslušné populace. Nedosahuje tak starověké moudrosti Alexandra 
Makedonského nebo římských budovatelů impéria, kteří respektovali mnohost mravů a zvyků 
                                                
131 „Les Juifs se trouvaient dans une position analogue, entourés de tribus parlant des dialectes d´une langue patente de 
la leur, et dont la plupart leur tenaient d´assez près par le sang; ils devancèrent pourtant tous ces groupes. On les vit 
guerriers, agriculteurs, commerçants; on les vit, sous ce gouvernement singulièrement compliqué, où la monarchie, la 
théocratie, le pouvoir patriarcal des chefs de famille et la puissance démocratique du peuple, représentée par les 
assemblées et les prophètes, s´équilibraient d´une manière bien bizarre, traverser de longs siècles de prospérité et de 
gloire, et vaincre, par un système d´émigration des plus intelligents, les difficultés qu´opposaient à leur expansion les 
limites étroites de leur domaine. Et qu´était-ce encore que ce domaine? Les voyageurs modernes savent au prix de 
quels efforts savants les agronomes israélites en entretenaient la factice fécondité. Depuis que cette race choisie 
n´habite plus ses montagnes et ses plaines, le puits où buvaient les troupeaux de Jakob est comblé par les sables, la 
vigne de Naboth a été envahie par le désert, tout comme l´emplacement du palais d´Achab par les ronces. Et dans ce 
misérable coin du monde, que furent les Juifs? Je le répète, un peuple habile en tout ce qu´il entreprit, un peuple libre, 
un peuple fort, un peuple inteligent, et qui, avant de perdre bravement, les armes à la main, le titre de nation 
indépendante, avait fourni au monde presque autant de docteurs que de marchands“ (Gobineau, Arthur, 1967, str. 83-
84).     
132 Gobineau, Arthur, 1942, str. 53. 
133 Gobineau, Arthur, 1942, str. 53. 
134 Gobineau, Arthur, 1942, str. 54. 
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podmaněných národů. Důsledkem je kulturní ponížení jihoamerických indiánů a fyzická genocida 
severoamerických domorodců.135 V Tichomoří není situace o nic lepší: „Všude, kde Evropan jest 
pánem, už se vzájemně nepojídají, nýbrž lijí do sebe kořalku a toto nové otupování je vše, co milého 
jim náš duch mohl dáti.“136 Pokud se západní mocnosti pokusily zavést mimo svůj civilizační okruh 
evropský politický systém, výsledkem je ubohá imitace nebo tragická fraška. V Havajském 
souostroví existuje na první pohled vzorná konstituční monarchie včetně horní i dolní komory 
sněmovny a ministerstva. Je to však pouhé divadlo režírované protestantskými misionáři.137 Na 
Haiti byl vyhlášen místními mulaty a čenochy nezávislý stát založený zcela na evropských 
zásadách. Jak vyhlíží země po několika desetiletích? „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 lhostejnost. … Dějiny Haiti, demokratického ostrova Haiti, nejsou nic než dlouhý 
řetěz hromadných vražd.“138 Indiáni Guaraní v Paraguayi, kteří byli po řadu generací systematicky a 
důmyslně vychováváni otci jezuity, poslechli po vyhnání protektorů hlubší instinkty vzdorující 
civilizaci a navrátili se k původnímu životu v pralesích.139 Uvedené příklady podle Gobineaua 
ukazují, že většina lidských ras není schopna přijmout civilizaci a pokud jí je násilím vnucena, při 
nejbližší vhodné příležitosti ji s úlevou setřese. Jestliže je takovým skupinám civilizační impuls 
předán na základě míšení, nemohou ze své vlastní podstaty k rozvoji civilizovaného života nic 
přidat, a naopak svou slabostí rozředí krev dobyvatelského plemene.140    
Gobineau zdůraznil, že existuje obrovský rozdíl mezi autentickým přijetím civilizace, která je 
nadále tvořivě rozvíjena, a pouhou pasivní imitací: „Místo abychom vychvalovali obratnost 
divochů, ať jsou ze kterékoliv části světa, při vedení pluhu, když jsme to s nimi nacvičili, nebo při 
slabikování nebo při čtení, když jsme je tomu naučili, ať nám někdo ukáže na některém bodě země, 
ve staletém styku s Evropany, a takových bodů je jistě mnoho, jedinké místo, kde by myšlenky, 
zřízení, mravy jednoho z našich národů byly tak dobře přejaty s našimi naukami náboženskými, aby 
tam všechno pokračovalo pohybem tak čistým, tak svobodným, tak přirozeným, jako se vidí ve 
státech našich; jediné místo, kde tiskárna pracuje se stejným výsledkem jako jsou naše výsledky, kde 
naše vědy se zdokonalují, kde se zkouší upotřebení našich objevů, kde z našich filosofií se rodí 
filosofie nové, soustavy politické, literatura, umění, knihy, sochy a obrazy! … Mluvívá se často o 
černoších, kteří se naučili hudbě, o černoších, kteří jsou poslíčky v bankách, o černoších, kteří 
umějí číst, psát, počítat, tančit, mluvit jako běloši, jsou obdivováni a z toho se dovozuje, že tihle lidé 
jsou pro všechno způsobilí. A hned vedle tohoto obdivu a těchto ukvapených závěrů tytéž osoby 
žasnou nad rozdílem, jaký se naskýtá při porovnání civilisace slovanských národů s civilisací 
francouzskou. Tu pak se řekne, že národy jako je ruský, polský, srbský, zajisté spíše nám příbuzné 
než takový černoch, jsou civilisovány jenom na povrchu, tvrdívá se, že pouze vznešené vrstvy si tam 
osvojily naše myšlenky, a to ještě vlivem neustálého splývání s rodinami anglickými, francouzskými, 
německými; a zdůrazňuje se ještě nepřekonatelná neschopnost jejich davů smísiti se s proudem 
západního světa, jakkoli tyto davy jsou křesťanské ode dávných století a mnohé z nich ještě před 
Francouzi.“141        
Tím se Arthur Gobineau dostal k citlivé otázce evangelizace. Křesťanství bezpochyby sehrává 
důležitou civilizační úlohu a jeho působení ve všech klimatických pásmech a zeměpisných 

                                                
135 Gobineau, Arthur, 1942, str. 56. 
136 Gobineau, Arthur, 1942, str. 56. 
137 Gobineau, Arthur, 1942, str. 57. 
138 Gobineau, Arthur, 1942, str. 57-58. 
139 Gobineau, Arthur, 1942, str. 58-59. 
140 Gobineau, Arthur, 1942, str. 65-66. 
141 Gobineau, Arthur, 1942, str. 69-70. 
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oblastech je výmluvné. Gobineau mu však vytýká jednostrannost; vliv křesťanství spočívá 
v osvojení důležitých etických pouček, avšak zbytek sociální a politické existence ponechává bez 
povšimnutí v původním stavu: „Křesťanství není civilisátorem, jak tomu obyčejně rozumíváme; 
může býti naočkováno na nejrozmanitější plemena, aniž se střetne s jejich zvláštními schopnostmi, 
aniž na nich žádá, co by přesahovalo mez jejich vloh.“142    
Osmou kapitolu prvního dílu Pojednání o nerovnosti lidských ras zahájil Arthur Gobineau 
polemikou s vlivným historikem a liberálním politikem Françoisem Guizotem, Tocquevillovým 
učitelem a pozdějším politickým soupeřem. Guizot naučil svými slavnými přednáškami a knihou 
Civilisation en Europe francouzské vzdělance chápat civilizaci jako výraz jednotné politické vůle. 
Podle Gobineaua to znamená vstoupit na půdu osobních preferencí, upřednostňovat takové politické 
útvary, které se podobají našim vlastním, a ostatní považovat za výraz divošství a barbarství.143 
Druhý výrazný teoretik Wilhelm von Humboldt napsal, že „civilizace jest humanizace národů 
v jejich vnějších institucích, v jejich mravech a ve vnitřním citu, jenž se k tomu vztahuje.“144  
Zatímco Guizotova definice je podle Gobineaua příliš exkluzivní, Humboldtovo vymezení trpí 
všeobecností a neurčitostí. Kdyby civilizace znamenala mírnost mravů, pak by apatičtí obyvatelé 
ostrovů jižních moří byli civilizovanějšími než například drsní Norové. Nejvyšším výrazem 
civilizovaného života by v pojetí Wilhelma von Humboldta byli kultivovaní a vzdělaní „Olympané“ 
typu Johanna Wolfganga Goetha. Civilizace zde však není proto, aby vytvářela hrstku elitních 
jedinců, ale aby radikálně a dramaticky určovala podmínky lidského života; Arthur Gobineau vidí v 
civilizaci „celek mravní a hmotné moci“, sdílený širokými vrstvami obyvatelstva.           
Každý člověk se podle Gobineaua vyznačuje dvěma základními instinkty: pudem uspokojení 
materiálních potřeb a instinktem morálního života. Tyto instinkty jsou v různých  lidských 
populacích rozptýleny nerovnoměrně a určují výsledný charakter příslušné civilizace. Některé 
národy jsou zaměřeny prakticky a utilitárně a vynikají vynalézavostí. Jiné naopak hloubají o 
obtížných metafyzických otázkách a vyznačují se bohatou imaginací. První instinkt, jenž Gobineau 
označuje jako mužský, převažuje u Číňanů a vyskytoval se u nejstarších Římanů a Germánů. Druhý 
pud, který Gobineau charakterizoval jako ženský, převládá u Indů, v minulosti pak u Egypťanů a 
Asyřanů.145 Jakmile určitý národ, náležející do „mužské“ nebo „ženské“ skupiny, vyniká tak silným 
civilizačním impulzem, že jej vnutí většímu počtu lidí, zrodí se civilizace, kterou Gobineau 
charakterizuje jako „stav poměrné ustálenosti, v němž davy se snaží hledati pokojně ukojení svých 
potřeb a vytřibují svoji inteligenci a svoje mravy“.146 „Dav“ přijme zmíněný civilizační podnět 
tehdy, jestliže se shoduje s jeho vnitřním ustrojením. Stane se tak plnohodnotným nositelem 
civilizace, kterou reprodukuje a tvořivě rozvíjí. „Mužské“ národy uspokojují prostřednictvím 
civilizace touhu po blahobytu, zatímco „ženská“ etnika se oddávají náboženskému přemítání, 
při němž je veškerá obrovská civilizační energie usměrněna na úkor všeho ostatního: „Ohromné 
monumenty, hory kamene se tesají za cenu úsilí a útrap, jež děsí představu. Obrovité stavby 
přikrývají zemi: k jakému účelu? K tomu, aby byli ctěni bohové a nic se pro člověka neučiní, leda 
když jde o hroby. Vedle divů vyvedených dlátem sochařovým, neméně mocné písemnictví vytvoří 
obdivuhodná mistrovská díla. Tato civilizace bude též důmyslná ve theologii, v metafyzice, tak 
subtilní jako rozmanitá, a myšlenka lidská, nehrozíc se, sestoupí až do nezměrných hloubek. 
V lyrické poesii civilizace ženského typu bude hrdostí lidstva.“147 Na rozdíl od Číňanů, kterým 
vděčíme za množství inovací, Indové podle Gobineaua nevynalezli skoro nic. Obdobně u Řeků 
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kontrastovaly relativně slabé technologické invence s úžasnými výsledky v jiných oblastech 
lidského ducha.  
V průběhu expanze civilizace dochází k pohlcování různých národů a populací a výsledkem je 
míšení krve. Tím se původní dispozice postupně mění a vzniká nesoulad mezi oficiálními 
institucemi a zákony a sklony a tužbami „davů“. Římský „mužský princip“ se postupně 
rozmělňoval v důsledku míšení s „ženskými“ asijskými a africkými populacemi a římská věda a 
technika následkem toho stagnovala. Obnovení „ducha vynálezectví“ přinesl ve Středomoří až 
příchod germánských kmenů na prahu středověku.  
V moderní době převažuje podle Gobineaua „mužský prvek“ zaměřený na důmyslné ovládání 
materiálních zdrojů přírody v Anglii, Severní Americe, Holandsku, Hannoversku, Belgii a severní 
Francii. To není dáno působením klimatu, protože „vynalézaví“ Katalánci a Piemonťané obývají 
teplejší oblasti než Provensálci nebo obyvatelé dolního Lanquedoku, u kterých převažuje „ženský“ 
element orientovaný více na duchovní hodnoty.               
Západní civilizace se v Gobineauově pojetí zrodila v polovině prvního tisíciletí po Kristu splynutím 
germánských populací se zbytky smíšených středomořských národů. V tomto etnickém chaosu 
přetaveném ve svébytnou civilizaci tvoří germánství bytostné jádro. Západní instituce, zákony a 
mravy jsou bezpochyby formovány křesťanstvím. Jak jsme již ale viděli, Arthur Gobineau 
nepokládá zmíněné náboženství za civilizační faktor; tuto víru sdílejí i jiné značně odlišné kultury 
od Etiopie přes Kavkaz po Jižní Ameriku. To, co činí Západ Západem, je jeho germánský původ: 
„Tam, kde germánský prvek nikdy nepronikl, tam není žádné civilizace po našem způsobu.“148    
Důležitým rysem každé civilizace je její vnitřní soudržnost spočívající v ochotě širokých vrstev 
sdílet obecné hodnoty a normy vytvářející civilizační konsensus. V Řecku existovala ideologická 
homogenita v Periklově době; ve starém Římě před punskými válkami. Římská expanze na Východ 
tuto situaci dramaticky změnila, protože součástí impéria se stalo množství národů, které nechápaly 
z myšlenek dominantní říše prakticky nic. Výsledkem byla apatie, pasivní rezistence nebo i 
otevřený odpor obyvatelstva vůči politickým idejím přicházejícím z mocenského centra: „Nic, 
docela nic nespočívalo v řecko-římském světě na solidní základně, ani jednota císařská ne, tak 
nezbytná, jak se zdálo, k obecnému blahu, a nebývaly to jen armády se svými mraky 
improvisovaných Augustů, jež se stále snažily cloumati tímto paladinem společnosti; císařové sami, 
Dioklecianem počínaje, tak slabě věřili na monarchii, že dobrovolně zkoušeli dualismus mocnářský, 
potom panovali ve čtveřici. Opětuji, ani jediná zásada nebyla ustálena v této bídné společnosti, 
která neměla jinakého životního odůvodnění, leda to, že bylo nemožno fyzicky ztroskotati na ten 
nebo onen způsob, až po chvíli, kdy přišli mocní, aby to vše odhalili a přinutili státi se čímsi 
definitivním.“149 
Ze všech tří velkých civilizací, které se dnes nalézají ve Starém světě, Západu, Číny a Indie, je 
podle Gobineaua z hlediska vnitřního civilizačního souladu a sdílení společných hodnot 
nejpodřadnější a nejzranitelnější Západ. Vědecké bádání o východních civilizacích, probíhající od 
počátku devatenáctého století, mělo obrovský význam, protože si Západ poprvé v plné míře 
uvědomil pomíjivost a křehkost vlastních institucí: „Přihodilo se něco opačného, než jsme na to 
zvyklí: totiž, čím méně nějaká věc je známa, tím více se jí obdivujeme; zde tomu je naopak a čím 
více ji poznáváme, tím více se obdivujeme. Zvyklí na krátkodobé trvání našich civilisací, 
opakovávali jsme neoblomně a zatvrzele slova žalmisty o pomíjejícnosti věcí pozemských a když 
nesmírná opona, která zastírala činy asiatské minulosti byla ponazdvižena, a když Čína a Indie se 
jasně našim zrakům objevily se svými neochvějnými zřízeními, nevěděli jsme co si počíti s tímto 
objevem, tak pokořujícím pro naši moudrost a naši sílu. Jaká to hanba pro soustavy, které se 
chlubívaly, že jsou bez soupeřů a ještě stále se tak holedbají! Jaké to ponaučení pro myšlenku 

                                                
148 Gobineau, Arthur, 1942, str. 83-84. 
149 Gobineau, Arthur, 1942, str. 86. 



                                                                                                                                         
                                          Tento předmět je inovován v rámci projektu IHISTUD – Inovace výuky  

historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog  
spolufinancovaného z Evropského  sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 
 

 

řeckou, pro římskou a pro naši, podívati se na takovou zemi, osm set let hubenou loupežemi a 
ubíjením, bědami, ochuzováním, zemi, jež čítá více jak 140 milionů obyvatel a pravděpodobně před 
svými neštěstími jich mívala ještě více; podívati se na zemi, která vždycky lnula neomezeně 
s oddaným přesvědčením k myšlenkám náboženským, sociálním a politickým, od nichž má život a jež 
jí v jejím ponížení a pokoření zachovávají nesmazatelný karakter národnostní! Jaká to ponaučení, 
pravím, pro státy západu, odsouzené nestálostí svých náboženských věr měniti neustále směr a 
formu, jsouce v tom podobny pohyblivým dunám vátého písku u severního moře.“150   
Čína je sice nesmírná, ale „od jednoho konce ke druhému na této rozloze koluje u plemene 
národního … týž duch, totéž pochopení pro nabytou civilizaci. … davy se jí zúčastňují okázalým 
způsobem, vědomy, že ji mají“.151 Pozoruhodnou civilizační solidaritou a soudržností se vyznačuje 
rovněž Indie, „jejíž síle a rozšíření nutno se obdivovati. Tak jako v Číně jisté úrovně vědomostí 
dosáhnou všichni nebo skoro všichni, je tomu právě tak mezi Indy: každý ve své kastě jest oživován 
staletým duchem a ví jasně, čemu se má naučiti, co mysliti a v co věřiti. U buddhistů na Tibetu a 
v jiných částech vysoké Asie není nic vzácnějšího, nežli setkati se s rolníkem, neznajícím čtení. 
Všichni tam mají stejné přesvědčení o důležitých věcech“.152          
S ničím podobným se bohužel nesetkáme v Evropě. S jistou výjimkou Ruska, Anglie, Holandska, 
Neapolska a části rakouské monarchie vládne v Německu, Itálii, Španělsku a Francii nesoulad mezi 
etnickým základem a civilizačními hodnotami, které nedokáží proniknout k nejširším vrstvám 
obyvatelstva. Arthur Gobineau odhadl, že z šestatřiceti miliónů Francouzů jich pouze deset miliónů 
žije plnohodnotným civilizovaným životem.153 Výsledkem je kognitivní disonance, jež je živnou 
půdou anarchie a revolučního radikalismu: „Mezi Paříží a ostatním územím je propast a … 
v samých branách města začíná docela jiný národ, než je v jeho zdech. … hlubiny lidu 
francouzského mají jen velmi málo bodů společných se vnějškem, zeje tu propast, nad níž civilizace 
visí a hluboké a nepohnuté vody, snící na dně jícnu se objeví jednou neodolatelně leptající.“154 
Současná evropská společnost připomíná Říši římskou v její pozdní fázi; čeká ji zánik, přičemž 
barbarská vzpoura proti civilizaci vzejde z řad radikalizovaného místního obyvatelstva, jehož 
fyzické ustrojení vzdoruje civilizaci, kterou nechápe a odmítá. Revoluce je neodvratitelná: 
„Obdobně to, co platí o Francii, platí i o celé Evropě a z toho usuzuji, že podobně jako říše římská, 
tak i moderní svět obsáhl nekonečněkráte více, než může stráviti. Není tedy možno míti mnoho 
důvěry v trvalost našeho stavu sociálního. Naše civilizace jest podobna občasným ostrůvkům, 
zdvihaným nad hladinu podmořskými sopkami. Vystaveny ničivé činnosti proudů a opuštěny silou, 
jež je zprvu udržovala, sklesnou jednoho dne a jejich trosky se propadnou ve vlnách, jež se přes ně 
panovačně převalí. Smutný to konec, jejž mnohému plemeni před námi bylo vytrpěti! To zlo se nedá 
odvrátiti, je nezbytné. Moudrost jen může předvídati, nic víc. Ani nejbdělejší opatrnost není 
schopna ani okamžik čeliti neměnným zákonům světa.“155 Měli bychom po přečtení těchto řádek 
upírat Gobineauovi prorocké nadání jenom proto, že mu jej kdysi přiřkl již Benito Mussolini?156  
Západní civilizace si tak navzdory svým nepopiratelným úspěchům v oblasti věd, které nemají 
v dějinách obdoby, nevěří. Na rozdíl od Číny a Indie neexistuje shoda v oblasti politického života a 
instituce se netěší všeobecné úctě. Absence kontinuity a živé tradice se odráží například 
v neschopnosti skutečné umělecké tvorby, v níž západní společnost zaostala za Indií, Egyptem, 
Řeckem, ale i indiánskými civilizacemi. Až jednou budoucí cestovatel navštíví obnovené lesy a 
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bažiny západní Evropy, kde se kdysi rozkládala mocná civilizace, nenalezne na březích Temže, 
Seiny a Rýna nic, co by se mohlo srovnávat s velkolepostí Ninive, Parthenónu, Salsetty nebo 
Tenočtitlánu.157 Ani v poezii nemůže být Západ pro nikoho vzorem.  
S touto tezí souvisí i otázka, do jaké míry Západ opravdu vynikl nad civilizace, které mu 
předcházely.158 Moderní člověk pokládá za samozřejmé, že jeho věda je mnohem pokročilejší a 
mravy a zvyky kultivovanější a tolerantnější, než jakými disponovali například staří Řekové a 
Římané. Ve vědě a technice tomu tak bezpochyby je, už proto, že využíváme poznatků našich 
předchůdců. Pokud však objevíme parní sílu a úspěšně řešíme rozličné problémy mechaniky, 
znamená to, že máme otevřenu cestu ke vševědoucnosti? „Tyto úspěchy nás nejvýše povedou ke 
zbádání tajů světa hmotného. Až skončíme celý tento výboj, pokročíme-li o jediný krok přes prosté 
konstatování zákonů fysiky? A kdybychom i spočetli všecky soustavy planetární, kroužící v prostoru, 
budeme blíže k nekonečnu? Vybádali jsme o velikých tajemstvích něco, co staří neznali? Zdá se mi, 
že jsme jen změnili metody před námi užívané, kroužíce dál kolem tajemství. Nepokročili jsme o nic 
ve tmách.“159   
Předchozí civilizace, Egypt, Indie, Řecko nebo Amerika, nebyly podle Gobineaua v žádném případě 
ve sféře vědění podřadnější. Západ pouze zaměřil svoji intelektuální energii jiným směrem. Tato 
změna specializace znamenala opuštění rozsáhlého území, které předtím kultivoval duch odlišných 
civilizací. Lze výměnu jedné oblasti naší zvídavosti za jinou označit za pokrok?160 Pokud jde o 
vyspělost politického života a teorie, pouhá četba Aristofana, Platóna nebo Cicerona postačuje 
k tomu, abychom se přesvědčili o tom, že současná politická věda v ničem nepřekonala svoji 
starověkou sestru.161  
Je iluzí domnívat se, že velké vynálezy novověku zahrnující knihtisk, páru a střelný prach zajistí 
naší civilizaci trvalou nadřazenost či dokonce nesmrtelnost. Tyto věci nemají pro Gobineaua 
žádnou civilizační sílu – jsou pouhým prostředkem, skrze který promlouvá duch příslušné 
civilizace.162 Mnohé jiné národy, Tonkin, Anam nebo Japonsko, znají a plně využívají tištěných 
knih; jejich sílu to však neznásobuje: „Použijete-li ho k reprodukování myšlenek zdravých, silných, 
blahodárných, bude jeho účinek plodný a přispěje k udržení civilizace. Jsou-li však inteligence tak 
zpitvořené, že už nikdo nepřinese knihtisku filosofické, literární nebo historické myšlenky, schopné 
silně živiti národ; když daremné tiskařské lisy už neslouží k ničemu než k rozmnožování jedovatých 
a nezdravých spisů enervovaných mozků, k rozmnožování otravné teologie sektářů, politiky 
posměváčků, poesie zhýralců, jak a proč by měl knihtisk zachrániti civilizaci?“163 Totéž platí pro 
střelný prach a páru; mnohé civilizace se v minulosti pyšnily sofistikovanou vědou a technikou, 
jejíž tajemství nám dodnes uniká. Ačkoliv věřily, že díky svým impozantním objevům „ulpěly 
pevně na skále času“, neuchránilo je to před záhubou.164 Gobineau ve svých úvahách prakticky 
opomíjí problematiku vývoje morálních zásad, protože etické systémy podle jeho názoru nijak 
nesouvisejí s hodnotou civilizace.165 
V desáté kapitole první knihy Pojednání o nerovnosti lidských ras podnikl Arthur Gobineau 
konečně exkurz na půdu samotné rasové teorie. Gobineau neměl lékařské vzdělání a nikdy se 
nevěnoval antropologickému výzkumu nebo studiím, které by přispěly k rozvoji fyzické 
antropologie. Jeho text pojednávající o lidských rasách se tak více než jiné části knihy blíží 
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komentované kompilaci. Na druhé straně lze s odstupem času uznat, že se věnoval převážně 
autorům, kteří jsou i dnes pokládáni za klíčové průkopníky oboru. Gobineau psal své úvahy ještě 
před vydáním základních Darwinových evolucionistických spisů, které výrazně vyhrotily diskuzi 
mezi monogenisty a polygenisty. Podle monogenistů jsou všechny lidské populace jednotného 
původu, zatímco polygenisté připouštěli zrod jednotlivých lidských ras z odlišných druhů vyšších 
primátů. Arthur Gobineau ztotožnil polygenismus s obhajobou blíže neurčitého „odlišného původu“ 
lidských ras, monogenismus mu pak splýval s postojem prakticky popírajícím samotnou rasovou 
klasifikaci. 
Gobineauovy úvahy obsahují množství etnocentrických stereotypů včetně poznámek o „odpornosti 
a ohavnosti“ některých, pochopitelně mimoevropských populací.166 Naproti tomu Evropané se 
vyznačovali „nejvýznamnější krásou tvarů a mohutností vyvinutých svalů“ a stáli modelem pro 
zpodobnění Venuše, Apollona Belvedérského nebo Herkula Farnéského.167 Nikde jinde 
nenalezneme „vznosnou postavu a ušlechtilé poměry Karla Velikého, inteligentní pravidelnost rysů 
Napoleona nebo impozantní majestátnost, jež dýše z obličeje Ludvíka XIV.“.168 Jeho poznámky o 
intelektuální méněcennosti příslušníků černé rasy, o níž byl přesvědčen stejně jako drtivá většina 
západních vzdělanců té doby, jsou občas mírněny paternalistickými poznámkami typu: „Neberu 
v pochybnost, že značný počet náčelníků černošských přesahuje silou a hojností myšlenek, 
mohutností kombinace svého ducha, intensitou činorodých schopností obecnou úroveň, na kterou 
naši sedláci ba dokonce naši měšťané vhodně školení a nadaní, mohou dospěti.“169  
Je pozoruhodné, že v oblastech, které bychom dnes označili za sociokulturní a jež zahrnovaly 
náboženství, systém vzdělávání, architekturu, poezii nebo literaturu, nebylo pro Gobineaua 
nejmenším problémem uznat nadřazenost čínské, indické, perské nebo mezoamerické civilizace nad 
Západem. Pokud ale šlo o estetické kvality i sílu lidského těla, byl Arthur Gobineau, který měl 
celoživotní umělecké aspirace a řadu let se věnoval sochařství, přesvědčen, že Evropané nemají 
mezi ostatními rasami sobě rovného.   
Arthur Gobineau podrobil kritickému rozboru antropologické učení Petra Campera,170 významného 
holandského anatoma osmnáctého století. Tento průkopník kraniometrie se pokusil prostřednictvím 
tzv. faciálního úhlu stanovit estetické kvality různých primatů a lidských ras. Jeho hodnota se 
zvyšovala plynule od poloopic (42°), k orangutanovi (58°), Afričanům a Kalmykům (70°) a 
Evropanům (80°). Camper sám uvedl: „To od tohoto rozdílu závisí jeho větší krása, abychom tak 
řekli, jeho srovnávací krása. Pokud jde o tu naprostou krásu, která nás tak mocně překvapuje 
v některých dílech antických skulptur, jako ve hlavě Apollona nebo Medusy od Sociclesa, ta pochodí 
od úhlu ještě rozevřenějšího, který v tomto případě dosahuje až i 100°.“171 Gobineau byl vůči 
Camperově metodě skeptický. Větší pozornost věnoval dílu Johanna Friedricha Blumenbacha, 
zakladateli fyzické antropologie jako systematického studia lidských ras.172 Blumenbachovy 
výzkumy tvaru lidské lebky v pohledu shora (norma verticalis) předznamenávaly Retziovu a 
Brocovu kraniometrii z poloviny devatenáctého století, kterou Gobineau ještě neznal. Ze soudobých 
antropologů Gobineaua ovlivnil představitel americké školy Samuel George Morton, autor 
rozsáhlého deskriptivního díla Crania Americana z roku 1839.173 Stephen Jay Gould se v 
populárním díle Jak neměřit člověka zmýlil, když tvrdil, že Gobineau obdobně jako jiní rasisté 
devatenáctého století nekriticky přejal Mortonovo „primitivní“ měření kraniální kapacity různých 
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lidských ras dokládající nadřazenost bílého plemene.174 Je pravda, že Gobineau Mortonovy 
výsledky ve svém díle reprodukoval. Zároveň je ale vzhledem k nedostatečné reprezentativnosti 
vzorku označil za „zcela neúplné, nahodilé a bez vědecké ceny“ a v Pojednání o nerovnosti lidských 
ras se k nim nikde nevrátil.175          
Koho Arthur Gobineau vůbec nešetřil, byl německý myslitel Carl Gustav Carus.176 Tento 
představitel Naturphilosophie a Goethův přítel dokazoval, že pokrok lidstva sleduje podobně jako 
slunce na obloze cestu od východu na západ. Lidské rasy lze proto rozdělit podle jednotlivých údobí 
dne na národy ranního úsvitu (Mongolové, Malajci, Hindové, Turci a Slované), plného dne 
(Kavkazané, Peršané, Arméni, Semité, Pelasgové, Etruskové, Trákové, Ilyrové, Iberové, Římané, 
Keltové a Germáni), večerního soumraku (američtí indiáni) a noci (australští domorodci a obyvatelé 
subsaharské Afriky).177 Tak velkorysý symbolismus byl pro Gobineaua navzdory jeho vlastnímu 
romantickému zaměření obtížně stravitelný: „Carus se nepatřičně oddal poesii, trochu pokazil svou 
pěknou teorii.“178  
Arthur Gobineau uznal, že neschopnost věd o člověku dospět k jednoznačně platné rasové 
klasifikaci, plynulé odstupňování míry zabarvení lidské pokožky, které znemožňuje stanovit pevná 
rozhraní, a volné míšení mezi představiteli lidských plemen představuje vážný argument ve 
prospěch monogenismu, který reprezentoval zejména Pierre Flourens.179     
Gobineau nicméně odmítal Flourensovu tezi, že veškeré lidstvo je schopno stejného zdokonalení, 
pokud je vystaveno obdobným zušlechťujícím podmínkám. Totožnost původu nezaručuje rovnost 
schopností, sklonů, zvyků a sdílených hodnot.180 Každá lidská rasová skupina disponuje souborem 
charakteristických permanentních rysů, které se mění pouze v důsledku míšení a jež odolávají 
veškerým klimatickým vlivům a změnám. Dochovaly se z dávnověku a svědčí o archaických, nyní 
zapomenutých migracích. Z toho důvodu se hotentotské populace v Jižní Africe nápadně podobají 
Číňanům. Vzhled starých Etrusků připomíná jihoamerické Araukány. Kalabrijci vyhlížejí jako 
severoameričtí Čerokíjové a mnozí obyvatelé Auvergne se mnohem více než jiným Evropanům 
svým vzezřením blíží příslušníkům severoamerických indiánských kmenů.181 Arabové se fyzicky 
nezměnili navzdory skutečnosti, že žili od osmého století na obrovském území Španělska a jižní 
Francie až po ostrovy v Indickém oceánu, a stejnou rezistencí vůči podnebním vlivům se vyznačují 
cikáni rozptýlení v nejrůznějších oblastech Starého světa.182         
Gobineauovy úvahy o původu člověka představují svébytnou bricolage, v níž se mísí přetrvávající 
ohledy k biblické tradici s eklektickým osvojením soudobých přírodních věd. Gobineauův 
předdarwinistický monogenismus není přesvědčivě zdůvodněn a zakotven. Francouzský spisovatel 
o něm hovoří značně mlhavě a jakoby neochotně. Jak ale došlo k původní diferenciaci lidského 
rodu? Arthur Gobineau označil člověka za „nového příchozího ve světě“. Geologické vrstvy jasně 
ukázaly jeho dlouhou nepřítomnost v minulosti Země.183 K tomu, jak konkrétně vznikli první 
zástupci lidského druhu, se Gobineau nevyslovil. Spokojil se s konstatováním, že lidské rasy si od 
prvotních  časů adamitského pokolení (které se nepodobovalo žádnému ze současných plemen) 
uchovaly jen slabá pouta, mezi která náleží především možnost vzájemného křížení.184 Separace 
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jednotlivých rasových linií Gobineaua zajímala nekonečně více než společný původ lidstva, protože 
právě na ní vystavěl svou vizi světových dějin.  
Gobineau citoval Cuvierovo dílo Discours sur les Révolutions du Globe, podle něhož rodištěm tří 
základních lidských ras byla velká pohoří. Běloši - a některé jim příbuzné africké populace - se 
zrodili na Kavkaze, zatímco populace náležející ke žluté rase na vrcholcích Altaje. Rodištěm černé 
rasy byl Atlas.185 Gobineau byl ke zmíněné hypotéze skeptický, viděl v ní přílišný vliv biblické 
legendy o potopě světa, před níž se lidé museli uchýlit na vrcholky hor, případně pohanský strach a 
úctu k horským masívům. Z hlediska budoucích migrací mu jako logická kolébka vycházely spíše 
nížiny přiléhající k mořím.186  
Gobineau obdobně jako Georges Cuvier soudil, že k rozrůznění lidstva a zahájení procesu rasové 
hierarchizace došlo v důsledku obrovských geologických převratů – kataklyzmatů. Tím se 
z primárního adamitského pokolení vytvořily tři základní sekundární lidské rasy vybavené radikálně 
odlišnými dispozicemi – bílá, černá a žlutá: „V úplně praprvotné době života celého druhu, v údobí, 
jež předcházelo tomu, co nejstarší letopisy vyprávějí, objevujeme, postavivše se v duchu na výšiny 
Altaje tři nesmírné shluky lidstva, hemžící se, každý složený z rozličných odstínů, jež jsou vytvořeny 
z větve bílé v končinách prostírajících se západně od horstva; na severovýchodě jsou vytvořeny ze 
žlutých hord přicházejících z Ameriky; na jihu ze kmenů černých, majících svoje hlavní ohnisko ve 
vzdálených oblastech afrických. Odrůda bílá, snad méně četná nežli obě její sestry, ostatně nadaná 
bojovnou čilostí, kterou sama proti sobě obracívá a jež ji oslabuje, jest jiskrou celého lidského 
rodu.“187 
Gobineau nepokládal za příliš šťastné používat pro označení jednotlivých ras barvu pleti, například 
z důvodů plynulých přechodů v pigmentaci. Do bílé rasy zařadil Gobineau příslušníky plemen 
kavkazského, semitského a jafetského. Za reprezentanty černé rasy považoval Chamity a pod 
názvem žlutá rasa rozuměl větev altajskou, mongolskou, finskou a tatarskou.188 Již od počátku však 
v rámci každé rasové kategorie existovaly určité odchylky, které se dále rozrůzňovaly procesem 
míšení. Žádnou soudobou rasu tedy nelze označit za „čistou“; původní charakter si pravděpodobně 
nejvýrazněji udržela rasa černá.189       
Vzájemné křížení sekundárních ras zrodilo rasy terciární, přičemž vznik nové rasové skupiny 
chápal Gobineau holisticky – dílčí etnické prvky se zkombinují tak, že vytvoří organickou jednotu 
jednoznačně identifikovaného rasového typu.190 Proces míšení však postupoval a zrodil příslušníky 
tzv. čtvrté rasy, například Polynésany představující míšence černého a žlutého plemene nebo 
mulaty. To, co dnes pozorujeme na zemském povrchu, je další křížení odvozených rasových skupin, 
které v zásadě může pokračovat do nekonečna. Intenzivnější setkávání lidí již neposkytuje potřebný 
čas na stabilizaci nových rasových typů, takže vzniká „hrozná etnická anarchie“: „V jednotlivcích 
se vynacházívá tu a tam ten nebo onen rys převládající, který připomíná určitým způsobem, že tento 
lid má v cévách krev všelikého původu. Tento bude míti vlasový růst černocha, onen líc 
mongolskou; tenhle oči Germána, onen postavu Semity, a to jsou všecko rodičové! To je zjev, který 
skýtají veliké civilizované národy, a zejména v jejich mořských přístavech, a to se vídá v jejich 
koloniích a hlavních městech, kde ke splývání nejsnáze docházívá. V Paříži, v Londýně, Cádixu, 
v Konstantinopoli nalezneme, aniž vyjdeme ze zastavěné oblasti města a omezujíce se na 
obyvatelstvo, jež se nazývá usedlým v městě, karaktery, náležející všem větvím lidstva. Ve spodních 
vrstvách, od černošské hlavy s vyčnívající čelistí až ke trojúhelníkové tváři Číňana se staženými 
očními štěrbinami, se uvidí všechno; protože od dob římského panování hlavně plemena 
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nejvzdálenější a nejnerovnější dodávala svůj přínos do krve obyvatel našich velkých měst. Postupná 
invase, obchod, založené kolonie, mír i válka přispívaly po řadě doplniti nepořádek a kdyby se 
mohlo vystoupiti poněkud výše na genealogickém stromě kteréhokoli člověka, byla by tu naděje 
k překvapení nad podivností jeho předků.“191          
Gobineau popírá lidskou zdokonalitelnost nad rámec, který je vymezen jeho fyzickou a kognitivní 
rasově podmíněnou výbavou: „Člověk, třebaže se mnohým věcem naučil, jiné zase zapomněl. 
Nepřidal jeden smysl ke svým smyslům, jeden úd ke svým údům, nepřidal jedinou schopnost své 
duši. On jen točí dále s jiné strany kolem, které mu připadlo a přirovnání osudů člověka k osudům 
mnohých rodů ptactva nebo hmyzu mnoho lidstvo neutěšuje stran jeho pozemského štěstí.“192 Arthur 
Gobineau tak ve své snaze učinit z lidské historie součást obecnějších přírodních dějin dospěl 
k anticipaci etologie či dokonce sociobiologie. Pokud podle Gobineaua studujeme sociální život 
termitů, včel nebo mravenců, zjišťujeme s překvapením, že jejich instinkty se přibližují 
k důstojnosti rozumu.193 Gobineau nastínil zmíněné analogie především proto, aby ukázal, že tak, 
jak je živočich nebo hmyz uzavřen ve světě vymezeném dosahem jeho instinktu, není příslušná 
lidská rasa schopna překročit své vrozené tělesné a rozumové dispozice, a to ani pod výchovným 
vlivem vyspělejší kultury. Jaký je doopravdy rozdíl mezi divochem a zvířetem? Gobineau k tomu 
uvedl: „Nepochybně naše státy jsou složitější, ukojují spíše potřeby; ale když popatřím na 
bloudícího divocha, ponurého, špinavého, rozjiveného, bez práce, jak se při chůzi vleče po 
nevzdělané půdě s hrotivým klackem, jenž mu slouží za kopí; když ho tak pozoruji, jak za ním kráčí 
žena, k němu připoutána svazkem, jehož obřad nahrazen u nich pitomě divokým násilím, když vidím 
tu ženu, nesoucí svoje děcko, které zabije, když onemocní nebo když ji pohněvá; když si představím, 
kterak když se dostavil hlad a tahle ubídněná skupina hledajíc nějakou zvěř, se zastaví radostně 
překvapena před takovým příbytkem inteligentních mravenců, kopne do jejich budovy, vybere a 
požere jejich vajíčka, a potom, najedena, se uchýlí někam do skalního výklenku. Ptám se, zda 
hmyzové, kteří tu právě zahynuli, nebyli nadanější moudrostí než hloupá rodina bořiče? Ubohé 
lidstvo! Nikdy nedospělo k tomu, aby vynalezlo prostředek, jak všecky obléci a jak všecky nakrmiti. 
Jistě i ten nejmenší divoch o tom ví víc než zvíře. Ale zvířata vědí, co je jim užitečno a my to nevíme. 
Ona se toho drží, ale my to nedovedeme si zapamatovati, když i to občas objevíme. My jsme jako 
přečetné hordy, které od věků nemohly vybřednouti ze stavu chorobného a nejistého. Pokud jde jen 
o otázku pozemského blahobytu, nemáme to lepší nežli zvířata, nic lepšího, jen o to leda, že máme 
obzor, kterým bloudíme, o něco širší, ale konečný a omezený, jako ta zvířata.“194 To je nejen 
obžaloba lidstva hodná autora Knihy džunglí, ale také projev nauky pravděpodobně inspirované 
Saint-Simonem a dalšími socialistickými mysliteli. Nesmíme nikdy zapomenout na to, že 
Gobineauův světový názor byl nejen konzervativní, ale také sociální. Člověk je podle něho tvorem 
bloudícím dějinami, jehož nabyté zkušenosti jsou vždy kompenzovány odpovídající ztrátou. 
Zmíněná neschopnost kumulovat znalosti je hlavní příčinou, proč lidé nejsou s to racionálně 
využívat zdroje a vytvořit sociálně spravedlivou společnost blahobytu.195   
Jak již bylo řečeno, podle Gobineaua hlavním problémem západního kolonialismu je skutečnost, že 
„civilizace se předává krví“. To znamená, že pokud nejsou Evropané ochotni se mísit 
s domorodými populacemi, vznikají v zámoří dva světy žijící podle naprosto odlišného kulturního 
řádu. V minulosti to bylo stejné. Například ve starověké Hispánii a Galii budovali své obchodní 
základny postupně Foiničané, Řekové a Kartháginci, aniž jejich působivý vzor inspiroval místní 
barbarské kmeny k  napodobení. Římané do jisté míry uspěli, protože romanizace zahrnovala i 
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uzavírání vzájemných sňatků.196 Gobineau pokládal za pozoruhodnou důslednost, s níž 
severoameričtí indiáni odmítali veškeré pokušení civilizovaným způsobem života: „Vzpírají se 
tomu, raději prchají ze samoty do samoty; zacházejí čím dál tím víc do nitra území. Opouštějí 
všecko, i kosti svých předků. Pomrou, vědí to; ale tajuplná vnitřní hrůza je udržuje pode jhem jejich 
nepřemožitelného vnitřního odporu, a i když obdivují sílu a vyšší schopnosti bílého plemene, jejich 
svědomí, jejich celé nitro, konečně jejich krev se bouří při pouhé myšlence míti s bělochy co 
společného.“197 Pokud se u některých barbarských národů vyskytují dovednosti, které připomínají 
stopy dávné civilizace, není to nutně proto, že by byly kdysi civilizovanými. Spíše, jako je tomu 
například u obyvatel tichomořských Karolín, kteří se vyznačují vyspělým tkalcovstvím, 
pozoruhodným řezbářstvím a rozvinutým obchodem, proudí v jejich žilách krev civilizovaného 
národa, v tomto případě Malajců.198    
Arthur Gobineau svoji diskuzi o vztahu mezi rasou a civilizací shrnul do několika závěrů 
obsahujících tezi, že populace, které jsou necivilizované nyní, byly takové i v minulosti, a že 
civilizace, jež pocházejí od odlišných ras, nejenže nikdy nesplynou, ale odpuzují se.199 Tento 
vzájemný instinktivní odpor jednotlivých civilizací je výrazným rysem světových dějin. Typickým 
příkladem byl vztah mezi Řeckem a Persií, dvěma impozantními civilizačními okruhy, které 
geopolitická logika nutila do takřka permanentní konfrontace. Navzdory řadě válečných konfliktů i 
mírového soužití se však oba celky nesbližovaly a neuspěl ani Alexandrův pokus o syntézu po 
dobytí Perské říše. Helénismus se prosadil pouze tam, kde docházelo k míšení obyvatelstva 
Středomoří a Blízkého východu. Od sedmého století je nejvýznamnějším sousedem Západu 
islámská civilizace. Navzdory její kulturní převaze a skutečnosti, že školy v Kordóbě navštěvovalo 
ve středověku množství studentů z křesťanských zemí, Západ, obdobně jako hinduistická Indie, 
odmítl islamizaci.200 Poté se karta obrátila: „Teď je na nás, abychom jednali na troskách civilizace 
arabské. Vymítáme je, ničíme je: nedokážeme je předělati, jakkoli tato civilizace sama není 
prapůvodní a měla by méně vzdorovati.“201                 
Důležitou součástí Gobineauova pojetí dějin je vztah mezi rasou a jazykem. Arthur Gobineau, 
ovlivněn především Wilhelmem von Humboldtem, nevěřil, že by jazyk představoval čistě arbitrární 
systém znaků. Zároveň se nedomníval, že by bylo možno hovořit o obecném jazyku bez zohlednění 
příslušné rasy: „Když filosof namáhaje se ujasniti si zcela podružnými dohady prapůvod jazyků, 
začíná tu práci tím, že předpokládá před sebou člověka ideálně pojatého, člověka dokonale bez 
plemenných znaků, zkrátka člověka, začíná tak skutečným nesmyslem, a v tom nesmyslu neúprosně 
pokračuje. Není vůbec ideálního člověka, a jsem-li přesvědčen, že nikde a nikdy nebude objeven, je 
to zcela jistě tam, kde jde o jazyk. Na tomto poli znám majetníka jazyka finského, nebo jazyka 
arijského nebo nějakých kombinací semitských; ale neznám člověka absolutního.“202 Existuje úzká 
vazba mezi povahou rasy a jazyka, protože lidská řeč je spjata s formou inteligence. Například 
čínština, jazyk náležející „mužskému plemeni“, je podřízena utilitaristickému zaměření svých 
mluvčích; její přesnost zastiňuje estetické kvality. Poetický a filosofický potenciál starého sanskrtu 
a řečtiny byl rozvinutější než u současných evropských jazyků, které se naopak vyznačují 
praktickým a kritickým duchem. Souběžně s degenerací rasy postupuje i rozklad jazyka, který je 
nicméně rezistentnější než  například sociální nebo politické instituce. Dokud existuje poslední 
zbytek etnicity (kterou Gobineau chápe jako pokrevní příbuzenství), přetrvávají relikty původního 
jazyka. Můžeme to pozorovat u řečtiny: „Zkomolená jak jen možno, zbavena nejlepší části svých 
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bohatství gramatických, pomatena a zašpiněna ve své lexikologii, ochuzena, … , o jistý počet zvuků, 
přece jen zachovala svoji původní pečeť.“203  Dějiny, o kterých máme přímé doklady, začínají podle 
Gobineaua na úrovni čtvrté rasy, a se stejnou přesností můžeme rekonstruovat vývoj jazyků. Mnohé 
národy, například Baskové, Berberové nebo Ekilové, zachovávají pozoruhodnou věrnost svým 
archaickým jazykům, jiné, například Židé, se vyznačují zvláštní lingvistickou lhostejnosti a 
vyměňují svoji mateřskou řeč podle nahodilého historického kontextu.204 Jazyky se tak často 
oddělují od etnika, které je zrodilo, ale podle Gobineaua zpravidla platí, že národ nemá hodnotnější 
jazyk, než je jeho rasová identita. Tam, kde taková situace nastala, když jazyk poskytuje 
rafinovanější konceptuální nástroje, než  intelekt jeho mluvčích dokáže využít, nastává bizarní 
situace: „Když takové pitvornosti vidíme, bezděčně přicházejí na mysl ty nádherné paláce, divy 
renaissance, jež následky revolucí odsoudily, aby byly přiřknuty zhrublým vesničanům. Oko se 
obdivuje ještě pěkným sloupečkům, elegantním loubím, tesaným portikům, imposantním opěrám, 
odvážným schodištím, nádheře zbytečné pro tu bídu, jež v tom bydlí, když současně děravé střechy 
propouštějí déšť, když podlahy se propadají a když rostliny rozštěpují zdi a vnikají do nich.“205 
Z výše řečeného vyplývá, že hierarchie jazyků striktně odpovídá hierarchii ras.206       
V rámci Gobineauovy rasové hierarchie stojí nejníže rasa černá, jejíž inteligence je relativně 
omezená, ale která vyniká smyslově, především chutí a čichem. Emocionálně jsou příslušníci černé 
rasy nestabilní s proměnlivostí citů a se zálibou v zabíjení. Lidský život pro ně nemá valnou 
cenu.207 
Rasa žlutá působí jako protiklad černého plemene. Vyznačuje se nedostatkem fyzické síly, sklonem 
k pasivitě, slabou žádostivostí, vůlí spíše umíněnou než silnou a zálibou v hmotných potěšeních. 
Představitelé žluté rasy tíhnou ve všech směrech k průměrnosti, snadno chápou věci nepříliš 
vznešené nebo hluboké, mají oblibu v praktičnosti, ale jejich schopnost teoretizovat je průměrná. 
Libují si v pohodlí. Každý budovatel civilizace by si rád zvolil tuto „rasu maloměšťáků“ jako 
základ solidní a stabilní společnosti, která ale nevyniká žádnými civilizačními vzepětími.208     
Pro rasu bílou je charakteristická „energická inteligence“, smysl pro praktično, který ale neomezuje 
bádání o podstatě věcí, vytrvalost, fyzická síla, pořádkumilovnost, rozvinutý pud sebezáchovy, 
láska ke svobodě, i když často nabývající anarchistické podoby, odpor k formalistické organizaci, 
které snadno podléhají Číňané, a despotismu, který „jediný udrží na uzdě“ černé plemeno. 
Reprezentanti bílé rasy milují život, „umějíce ho lépe užívati, přikládají mu více ceny, šetří jím více 
ve prospěch svůj a i druhých“. Nade vše si cení osobní cti.209      
Výše zmíněné rasy v Gobineauově pojetí představují ahistorické ideální typy, které v konkrétních 
dějinách nespatříme. Vzhledem ke značnému rasovému promíšení, které je údělem současného 
světa, je rasová nerovnost spíše hypotetickým předpokladem než realitou, z níž by se mohlo 
vycházet například v politické organizaci: „Kdyby tři velké typy, zůstavše důsledně odděleny, nebyly 
se mezi sebou mísily, byla by bez pochyby svrchovanost zůstala vždycky nejkrásnějším ze kmenů 
bílých, a odrůdy žlutá a černá by se byly věčně plazily před nohama i nejmenších z tohoto bílého 
plemene. To je jaksi ideální stav, protože jej dějiny nikdy neviděly. Nemůžeme si jej představiti, leda 
z poznatků nepopiratelné převahy obou velkých skupin, jež zůstaly čistší.“210  
Víme již, že podle Gobineaua je degenerace národů způsobena rasovým míšením. Přesto nelze říci, 
že by šlo o fenomén výlučně negativní, i když výhody, které přináší, nikdy nepřevážily jeho 
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záporné dopady: „Míšení s černým druhem, pokud je lehké, rozvíjí inteligenci u plemene bílého tím, 
že ji usměrňuje k fantazii, dodává jí uměleckosti, a dává jí široká křídla k rozletu; současně však 
odzbrojuje jeho rozum, umenšuje jeho praktické schopnosti, zasazuje nevylečitelnou ránu jeho 
činorodosti a jeho síle fysické, a ubírá skorem vždy skupině vyšlé z tohoto rodičského poměru 
možnost, ne-li mysliti a vynikati více než druh bílý, tož aspoň možnost zápasiti stejně vytrvale, pevně 
a moudře.“211 Je to především umělecká tvořivost, která neexistuje u žádné ze zmíněných ras, ale 
jež vzniká pouze díky smíšení bílého a černého plemene: „Arijský národ, vedený ke skutečnostem 
dění a nikoli k nespořádané fantasii, není sám o sobě umělecky založen. Rozvážný, rozumný, 
rozumující a chápavý nejvyšší měrou, schopný vynalézti i nejpodivnější věci, to vše mu dlužno 
přiznati jako doménu. Ale když toto plémě není vůbec pomíšeno s tmavou krví, není u něj o umění 
ani potuchy.“212  
Ze splynutí žluté a černé rasy se zrodila rasa malajská, která je inteligentnější než rodičovská 
plemena. Obdobně některé populace, které jsou produktem setkání bílé a žluté rasy, vynikají nad 
„rasově čisté“ Finy a černošské populace.213   
Celkově ale míšení sice „pozdvihlo malé“, ale nenapravitelně zkazilo velké pokolení, o jehož 
činech vyprávějí legendy, ale které navždy zmizelo z povrchu zemského. Brahmáni archaické Indie 
a hrdinové Iliady a perských a skandinávských pověstí se již nikdy nevrátí. Přesto i tyto „slavné 
vidiny nejlepších plemen, nyní zmizelých, skýtající nejzářivější obraz nejušlechtilejšího lidstva, …, 
nejčilejší rozsevači civilizace a velikosti, jistější, inteligentnější, než lid mestický nynějších dob, 
stokrát křížem krážem míšený,“214 nebyly zcela čisté. Předcházelo je pokolení, které muselo ve 
srovnání s dnešními politováníhodnými produkty „etnického chaosu“ působit jako generace 
polobohů. 
Vstup rasově čisté bílé rasy, vyznačující se krásou, sílou a inteligencí, do dějin přinesl její 
degeneraci. Vznikli „mestici krásní, ale bez síly, silní bez inteligence, inteligentní a při tom velmi 
ohavní a slabí“.215 Tento proces nelze zastavit: „Prostřední lidé, právě utvoření na úkor toho, co 
bylo veliké, se spojují k novým podprůměrnostem a že z takovýchto manželství, čím dále tím 
ničemnějších se rodí zmatek, jenž podoben jsa zmatku babelskému, konečně působí nemohoucnost a 
vede společnosti do zničení, proti němuž není léku.“216 
Jedna ze základních premis Pojednání o nerovnosti lidských ras je teze, že  každou civilizaci 
vytvořili příslušníci bílé rasy přicházející pravděpodobně z horských oblastí Střední Asie, přičemž 
kolem zmíněného ohniska se jako kolem Slunce pohybovaly více či méně smíšené závislé národy. 
V dějinách lidstva můžeme rozlišit celkem deset velkých civilizací:  

1) Indická civilizace, vytvořená středoasijskými Árijci. 
2) Egyptská civilizace, která vznikla díky árijské migraci z Indie; kolem Egypťanů se 

soustředili Ethiopané a Núbijci. 
3) Asyrská civilizace, s níž jsou geneticky spojeni Židé, Foiničané, Lýdové a Kartháginci. Do 

zmíněného civilizačního okruhu náleželi také Médové, Peršané a Baktrové představující 
árijskou větev. 

4) Řecká civilizace, zrozená smíšením árijských a semitských prvků. 
5) Čínská civilizace, vybudovaná Árijci pocházejícími z Indie, kteří se smísili s malajskými, 
žlutými a středoasijskými árijskými populacemi. 

6) Italická civilizace, z níž vzešla Říše římská, byla směsicí Keltů, Iberů, Árijců a Semitů. 
7) Germánská civilizace, árijského původu, která od čtvrtého století po Kristu obrodila Západ. 
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8) Aleghanská civilizace. 
9) Mexická civilizace. 
10) Incká civilizace.217      

Ze sedmi civilizací Starého světa jich šest vzniklo za výrazného přispění árijské rasy, přičemž 
sedmá, asyrská, byla díky árijskému prvku obrozena. Žádnou civilizaci nikdy nevytvořili příslušníci 
černé rasy.218 Pokud jde o mestice, představovali v zásadě pasivní historickou látku poddávající se 
vůli energického civilizátora, ale postrádající schopnost vlastního vzepětí a trvalejšího rozvoje.219   
Jakým způsobem se rasová hierarchie podle Gobineaua obtiskla do dějin? Někdy v období pěti tisíc 
let před Kristem začíná „patrná přítomnost lidí … rušiti ticho staletí“.220 Je to slyšitelné především 
v jižní Asii, na Blízkém východě a v Africe. Kdo byli tito lidé? Především představitelé černé rasy, 
na úsvitu historie nesmírně rozšíření, jak dodnes dokládají jejich rozptýlené zbytky v čínských 
horách a na japonských ostrovech. Bylo to skutečné „srdce temnoty“:  „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 kmeny. Opice stačily, aby vyvolaly obraz fyzický, a pokud jde o 
morálku, bylo by nutno představiti si jen zlé duchy temnoty.“221       
Přibližně ve stejné době byla severní Asie a celá Evropa osídlena žlutým pokolením, jehož 
pohřebiště lze nalézt na Britských ostrovech nebo ve Skandinávii. Světu, pohrouženému do 
nekončícího barbarství, vládlo násilí jakožto jediná známá autorita. Tento stav by přetrval dodnes, 
pokud by se mezi reprezentanty černé a žluté rasy a jejich míšenci neobjevili příslušníci bílé rasy 
připravující se mezitím v tichosti a nepovšimnuti na svůj velký historický úkol.222  
Gobineauův výklad evropského pravěku se do značné míry opíral o dílo Pavla Josefa Šafaříka 
Slovanské starožitnosti, které znal z německého vydání pod názvem Slawische Altertümer. 
Obdobně jako jiní badatelé devatenáctého století Arthur Gobineau uvažoval o původu  
megalitických staveb roztroušených prakticky po celém kontinentu. Bylo zřejmé, že nejde o 
pozůstatky činnosti Foiničanů, Řeků, Římanů, Keltů nebo Slovanů.223 Gobineau byl obeznámen s 
dánskou klasifikací pravěku na dobu kamennou, bronzovou a železnou, o níž se vyjádřil se 
značným uznáním, a byl přesvědčen, že vznik megalitů je nutno přisoudit nejstarší z nich. Právě 
přechod mezi věkem kamenným a bronzovým, datovaný „jedním dánským archeologem, 
důmyslným pozorovatelem a hlubokým vědcem“,224 na 3000 před Kristem, Gobineau spojoval se 
zásadní rasovou změnou – příchodem příslušníků bílého plemene z Východu. 
Francouzský spisovatel se domníval, že rovněž mohutné mohyly „sypané z hlíny, jejichž hrubá 
konstrukce nemá nic společného s arijskými pohřebišti vysoké Asie ani také s honosnými hroby, 
které lze ještě viděti v Řecku, u Troje, v Lydii, Palestině“,225 rozšířené v Americe, severní Asii a 
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Evropě, vypovídají o prehistorickém putování představitelů žluté rasy. To, co nalézají archeologové 
v nejstarších evropských kulturních horizontech, „hromady ústřicových skořápek a šupin se 
vtroušenými kostěnými a pazourkovými noži hrubě opracovanými“ v Dánsku a Norsku,226 „čluny 
z jediného kmene a obydlí na pilotách ze švýcarských jezer“, „hroty šípů z pazourku nebo rybí 
kosti, hroty oštěpů a udice na chytání ryb z týchž materiálů, knoflíky k upravení kožešinových šatů, 
kousky jantaru provrtané nebo i jen neopracované, hliněné kuličky červeně pomalované, aby 
navléknuty na šňůru byly náhrdelníkem, a konečně hliněné nádoby“,227 to vše náleželo původním 
žlutým obyvatelům našeho kontinentu.   
Vzpomínky na zmíněné reprezentanty odlišné rasy se podle Gobineaua zachovaly hluboko 
v kolektivní paměti Keltů a Slovanů, prvních bílých populací, které přišly před pěti tisíci lety do 
Evropy.228 V mytologickém substrátu evropských národů, který Gobineau zkoumal sice 
s romantickým amatérismem, ale zaujetím hodným Johanna Jakoba Bachofena nebo Wilhelma 
Mannhardta, existují příběhy o „pohádkových hrdinech a nadpřirozených bytostech“. Tito 
„trpaslíci, často zpátraní, vrtošiví, nedobří, nebezpeční, někdy oproti tomu vlídní, laskaví, 
sympatičtí a roztomile krásní, nicméně přes to vždycky jistě trpaslíci, jejichž tlumy stále ještě bydlí 
v památkách kamenné doby, spíce za dne pod dolmeny ve vřesoviskách, pod nazdviženými kameny, 
v noci se rozbíhajíce po ladech, podél úvozů, nebo ještě spíše bloudíce kolem jezer v rákosí a ve 
vysoké trávě“.229 
Legendy o zmíněných skřetech jsou nejrozšířenější tam, kde se nejvíce zachovala keltská tradice – 
na Britských ostrovech a Německu, zatímco u Slovanů byla v důsledku častých vpádů 
kontaminována cizorodými představami. Obyvatelé jižní Evropy, kteří byli vystaveni asijským 
kulturním vlivům, nemají o tajemných bytostech přežívajících v příšeří dolmenů valného tušení. 
Venkované ve Skotsku, Anglii a Německu věří, že zmínění skřetové unášejí lidské děti a 
zanechávají místo nich vlastní potomky. Gobineau viděl v pozadí této pověsti rasový instinkt:  
Reprezentanti žluté rasy si uvědomovali svoji horší hodnotu ve srovnání s příslušníky bílého 
plemena a snažili se takto vynuceným míšením zvýšit vlastní rasové kvality.230 Arthur Gobineau šel 
tak daleko, že údajnou plešatost skřítků rojících se poblíž dolmenů, o níž se zmiňují pověsti, dal do 
souvislosti s nedostatkem vlasového porostu, který pokládal za rasový znak žlutého plemene.231  
Privilegovanou sférou trpaslíků bylo podzemí; ukryti v nitru země se věnovali hornictví a kovářství. 
Vynikající zbraně však nevyráběli pro sebe, ale pro bílé hrdiny, kteří je uměli využívat.232 Jiní skřeti 
se naopak zdržovali v lidských sídlištích, kde navzdory svým nevyzpytatelným vlastnostem – byli 
často pokládáni za „proradné, zbabělé, ukrutné, nesmírně mlsné, zuřivě se opíjející a oplzlé“ - 
pomáhali ve dvorech, prádelnách, kuchyních nebo stájích.233 Evropský folklór tak podle Gobineaua 
odrážel zamlžené a poetické svědectví o existenci jakéhosi pravěkého apartheidu, v němž se 
původní obyvatelé Evropy částečně skrývali a částečně sloužili svým rasově nadřazeným pánům.    
Bílé plemeno se zrodilo na náhorních planinách Střední Asie severně od velkých horských pásem a 
jižně od zasněžených planin svažujících se k Ledovému oceánu, jeho hranice tvořily přibližně 
Aralské jezero, Kaspické moře a pohoří Ural a Altaj.234 Je to region s krátkým létem a dlouhou 
zimou bičovaný ledovými a prudkými větry. To bylo prostředí vhodné pro „stvoření ducha 
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civilizačního“.235 Zmíněná „strašlivá země“ skrývá pod svým povrchem obrovské nerostné 
bohatství, oplývá rovněž množstvím kožešinové zvěře a muškátu. Jejím hlavním přínosem však 
nebylo zlato, diamanty nebo kožešiny, ale skutečnost, že se stala kolébkou bílé rasy.236  
Bílé plemeno se od počátku vyznačovalo bohatou kosmologií, inteligencí, náboženstvím a 
historickým povědomím, základními stavebními kameny každé civilizace. Archaičtí běloši byli 
schopnými řemeslníky, znali vyspělou metalurgii a tkali látky. Obývali rozsáhlé vesnice, jimž 
dominovaly megality a mohyly. Podle Gobineaua Čudské muzeum v Petrohradě schraňuje 
pozoruhodné doklady o existenci neznámé vyspělé civilizace mezi Altají, středním Uralem a 
horním tokem Amuru. Zde již kozáci na konci šestnáctého století objevovali jehlanové mohyly 
měřící po obvodu až sto padesát metrů zesílené kvádry serpentinu a jaspisu, ve kterých se nacházely 
bohatě zdobené artefakty ze zlata, stříbra a mědi. Železo však zjištěno nebylo. Trosky zaniklých 
sídlišť či dokonce měst jsou dodnes patrné na Altaji, Irtyši nebo u Semipalatinska.237 Gobineau  
nepochybuje o tom, že strůjci těchto dokladů o mimořádně rozvinutém sociálním, politickém a 
hospodářském životě náleželi k bílému plemeni, které se od svého příchodu na svět vyznačuje 
mohutným civilizačním instinktem: „Sibiřská země chová tedy ve svých samotách úctyhodné 
památky z doby daleko starší, než je doba Semiramidy, daleko majestátnější, než doba 
Nemrodova.“238           
Gobineauovo pojetí pravěkých bělochů představuje polemiku s tradiční koncepcí divošského 
prvotního člověka, kterou Gobineau přisoudil materialistickým filosofům. Francouzský myslitel se 
v tomto případě odvolával na autoritu Bible, jež je pro něj spíše historickým pramenem než zdrojem 
víry.239 Gobineau zpochybnil existenci primordiálního divocha, „strašáka stále citovaného … 
k popírání toho, co sociální instituce mají nejúctyhodnějšího a nejnutnějšího, …, bídného patvora, 
který není z našich tvorů a jenž se nazývá synem opic“.240 Dnešní divoši obývající hotentotské 
kraaly nebo tunguzské chatrče nejsou pozůstatkem lidstva na úsvitu věků, ale upadlými, 
degenerovanými lidmi: „Ihned jak přestává rajský stav, nevidím předky bílého plemene vydávati se 
do pouště na bludnou pouť. Uznávají ihned nutnost práce a také pracují. Ihned jsou civilisovaní, 
protože zemědělský způsob života a pastýřství jim byly zjeveny.“241 Gobineau nicméně odmítl se 
hlouběji zabývat věrohodností biblické tradice: „Je tu zbytečno rozebírati otázku, má-li se 
vypravování Písma vykládati doslovně nebo nějak jinak: to není mojí věcí. Jen konstatuji, že 
v náboženské tradici, jež jest zároveň nejúplnějším vyprávěním prvých dob lidstva, už se civilisace 
rodí, abych tak řekl, zároveň s plemenem a tato zásada jest potvrzována všemi zjevy a objevy, které 
lze kolem ní seskupiti.“242  
Noemovi synové, Sem, Cham a Jafet,243 představovali podle Gobineaua dílčí větve bílé rasy. Na 
scéně dějin se běloši objevili jako rafinovaní válečníci útočící na válečných vozech, kteří se stali 
postrachem žluté a černé rasy.244 První velkou migraci v dějinách bílé rasy spojil Arthur Gobineau 
s tažením Chamitů, zakladatelů civilizací Předního východu. Poměrně záhy po svém výpadu na jih 
se Chamité smísili s černým plemenem a zplodili pokolení mulatů. Přesto šlo o epochální čin; 
bludný krunýř barbarství byl konečně prolomen a břehy Eufratu a Tigridu uzřely civilizovaný 
způsob života. Míšenci Chamitů a místního černého obyvatelstva se vyznačovali rasovými 
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kvalitami vysoce překračujícími například dispozice obyvatel moderní Evropy: „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 pozdvihnouti na 
ethnickou hodnost, jakou mívali černí Chamiti. U těchto lidí (Chamitů) se snoubení uskutečňovalo 
mezi dvěma typy úplně a stejně vybavenými původností a mohoucností. 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.“245                
Zatímco se Chamité rozšířili z Předního východu až do severní Afriky, jiné bělošské populace 
dosáhly jižních svahů pohoří Kavkaz. Byli to takzvaní Semité, kteří postupně ovládli Malou Asii, 
Krétu, ostrovy v Egejském moři, Řecko, Thrákii, Maltu a Sicílii. Ve větším počtu se vylodili v Itálii 
a ve Španělsku. Část Semitů zamířila na jih do Arábie a ovlivnila ethiopskou civilizaci.246 Semité 
nalezli na Předním východě kvetoucí civilizaci tmavých Chamitů, kteří vznikli splynutím 
dobyvatelské bílé a místní černé rasy. Jejím ohniskem byla Asýrie. Pro chamitskou asyrskou 
společnost byla charakteristická monumentální architektura a umělecká plastika vyznačující se 
nespoutanou bezuzdnou obrazotvorností. Specifické smíšení bílé a černé krve zrodilo přehnanou 
zálibu v přepychu a nádheře prostupující všemi aspekty života. Mestičtí Asyřané milovali drahé a 
pestrobarevné látky, vyumělkované účesy, bohatě zdobené zbraně, vonné masti, lázně, klenoty a 
další vrtochy a rozmary své změkčilé povahy.247 Zvyšující se podíl černé etnické složky způsobil 
degradaci původní chamitské náboženské imaginace: „Na místo náboženské prostoty nastoupil 
obhroublý emanatismus, ohavný ve svých symbolech, libující si ve znázorňování přírodních sil a 
božských přívlastků obludnými obrazy, znetvořujícími zdravou myšlenku a čisté zkazky pod takovou 
spoustou tajuplností, výhrad, výluk a nerozluštitelných bájí, že se skutečně znemožnil, jsa největší 
většině lidu odpírán a konečný stav se nedostupným i menšině vyvolených.“248 Hodnotový rozklad 
nakonec zachvátil všechna sídla ovlivněná asyrskou civilizací včetně Ninive, Babylónu, Sidonu, 
Tyru nebo Karthága. Prosadily se odpudivé zvyky zahrnující upalování novorozenců a 
sebemrzačení.  
A tehdy obdobně jako na sklonku římského impéria sestoupili z hor prostí, ale čistí Semité, kteří 
pozoruhodným způsobem vdechli upadající civilizaci nový život.249 Semité se stali vojáky, 
námořníky, pastevci nebo vládci, ale mimořádný talent prokázali v obchodní činnosti. Ovládli 
Sidon, Tyr a další přístavní města na pobřeží Středozemního moře a pozdvihli je v centra světového 
obchodu. Ani tito Semité však nadlouho nedokázali zastavit rozkladné účinky pokračujícího 
rasového míšení, které způsobilo, že zcela pozbyli své původní vojenské ctnosti a změnili se v 
pouhé vychytralé kupce, známé jako Foiničané.                   
Semité původně pokořili místní chamitskou teokracii a ustavili vládu válečnické aristokracie. Jejich 
vůle k moci však ochabla a do popředí se dostaly vlivné mestické rody. Dohody uzavírané mezi 
soupeřícími klany získávaly charakter absolutního a neoblomného zákona zcela ovládajícího 
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společnost: „V celém státě od posledního námořníka, od nejdrobnějšího dělníka, až po 
nejváženějšího božího velekněze, až po nejzpupnějšího šlechtice, nade vším rozprostíral zákon svůj 
mrak, vyjádřený slovy: Kolik lidí, tolik otroků.“250 Toto semitské pojetí vlády přešlo společně se 
semitskou krví do politických systémů téměř všech národů západní Eurasie. Pouze germánská rasa 
mu dokázala svým étosem nezávislosti a svobody vzdorovat.251 
Semitská politická filosofie se tak postupně zrodila ze specifického soužití ras na Předním východě. 
Zahrnuje sklony k absolutismu a otroctví, které vyplývají z vlivu černého prvku, stejně jako úsilí o 
vyváženou vládu mezi teokracií a aristokracií, které je vlastní bílé rase.  
Foinická města reprezentovala skutečné tavící tyglíky, v nichž se slévaly vlny imigrantů 
přicházejících z Asýrie, Egypta, Arábie, Kavkazu, Malé Asie nebo Řecka. Tyr a Sidon 
představovaly starověkou obdobu obchodních metropolí typu Hamburku a Londýna a 
průmyslových středisek, jakými byly Liverpool nebo Birmingham: „Foinicie poskytovala 
zaměstnání všem.“252 Neustálé rasové a etnické změny podmiňovaly značnou proměnlivost a 
nestabilitu politických institucí. Politický řád opírající se o vládu mocných rodů nebyl schopen 
zakotvit rozlišování jednotlivých ras a zamezit tak rozkladnému míšení.  Uprostřed rasového chaosu 
začaly klíčit demokratické myšlenky. Jejich stoupenci rekrutující se z řad různých parazitujících 
skupin, palácových otroků, eunuchů nebo milců,  se zprvu opírali o panovníky, kteří v nich přivítali 
spojence proti patriciům. Poté získávali svou demagogií podporu mezi námezními dělníky a 
námořníky. Demokratičtí populisté se střetli s aristokracií, která v důsledku rasové slabosti 
způsobené smíšením krve nebyla schopna dlouhodobě čelit jejich radikalismu: „Byli by podrželi 
svoji vládu, jako by ji byla udržela do nekonečna každá aristokracie, kdyby vítězství záviselo pouze 
na energii útočníků; ale zkáza jim měla vzejíti z jejich oslabení. Porážka se dala čekati jedině od 
jejich smíšenosti krve. Revoluce nikdy nezvítězila dřív než měla rodilé přívržence uvnitř paláce, 
jehož vrata se namáhala vypáčiti. V těch státech, v nichž obchod přináší bohatství a bohatství vliv, 
tam, abychom se odborně vyjádřili, mesaliancí se není možno snadno vystříhati. Kdo byl 
námořníkem včera, je bohatcem zítra a jeho dcery vlivem zlatého deště se dostanou do lůna 
nejhrdějších rodin. Ostatně krev foinických patriciů byla již tak pomíšena, že skutečně tu bylo málo 
starostí, aby byla zajištěna proti svůdným obměnám. Polygamie, tak milá černým nebo poločerným 
národům, v tomto směru činí všecky opatrnosti zbytečnými. Pominula tedy jakákoli stejnorodost 
mezi svrchovanými plemeny na pobřeží kananejském a demokracie si již vynašla prostředek, jak si 
mezi nimi získati vyznavače. Vždyť nejeden šlechtic přicházel na chuť naukám, jež byly smrtelné 
jeho kastě.“253         
Aristokracie, zachovávající si do určité míry původní rasové kvality, se bránila aspiracím 
beznadějně smíšených mas vypovídáním rebelů do Libye, na Pyrenenejský poloostrov nebo až za 
Heraklovy sloupy. Revoluci urychlil příchod demokraticky zaměřených přistěhovalců z Řecka, kteří 
byli inteligentnější a energičtější než místní Semité. V Sidonu a Tyru lid posléze svrhl a vyhnal 
šlechtu.254 Následoval masový exodus aristokracie, která odcházela do kolonií na západ, na pobřeží 
Sicílie a do severní Afriky. V roce 829 před Kristem založili urození exulanti Karthágo,255 které 
„nemělo žádného dětství“.256 Vznikla tak skutečná rasová aristokracie vládnoucí nemilosrdně a 
neústupně místním černým kmenům.   
Mezitím Tyr, který opustili kromě krále všichni obyvatelé s ušlechtilou krví, podléhal dalšímu 
rozkladu. Rasová a etnická anarchie z něj učinila hlavní město starověké revoluce a demagogie: 
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„Když tedy králové a chátra tu zůstali sami, aby jednali, různost původová se tu vzpříčila a 
zamezila jakoukoli vážnou reorganizaci. Chamitský duch, mnohonásobnost větví semitských, 
přirozenost řecká, všecko mluvilo nahlas a silně. Nebylo možno se dorozuměti, a místo aby se 
vynalezla nová, logická vládní soustava, pevnou rukou načrtnutá, bylo považováno za štěstí, když se 
dospělo k dočasnému smíru jakousi dohodou na čas.“257  
Nelze se ubránit pomyšlení na neklidnou Paříž, v níž byl Gobineau svědkem revolučního výbuchu 
roku 1848. Politická koexistence krále a lidu s vyloučením aristokracie připomíná orleánský režim 
v letech 1830 až 1848.  
Trest se dostavil záhy. Tyr, rozvrácený vzpourami a bezprávím, zeslábl a upadl do asyrského, 
perského a nakonec makedonského poddanství: „Zkrátka Tyrus se stal děsem celého Kananejska, 
toho Kananejska, jehož slávou býval a vyvolal u všech sousedních krajů tak velké rozhořčení a 
nenávist, a na dobu tak dlouhou, že když Alexander přitáhl pod jeho zdi, všecka města sousední se 
nabízela s ochotou půjčiti lodi, aby mohlo býti zdoláno. Podle domácí tradice jásali v Syrii 
souhlasně, když vítěz odsoudil přemožené k smrti kříže. To byla poprava podle zákona pro 
vzbouřené otroky: Tyřané nic jiného také nebyli.“258   
Svým výkladem zhroucení politického řádu ve foinických městech se Arthur Gobineau stal jedním 
ze zakladatelů rasové interpretace revoluce v dějinách.  
Kromě Mezopotámie představoval druhé civilizační centrum Starého světa Egypt. Arthur Gobineau 
byl přesvědčem, že „celá praprvotní civilizace Západu jest obsažena ve dvou slavných jménech: 
Ninive a Memfis. Tyrus, Karthago, Axoum a města Himyaritů jsou pouhými intelektuálními 
koloniemi těchto dvou královských míst“.259 Kulturně se staří Egypťané, jejichž fyzické rysy 
svědčily podle Johanna Friedricha Blumenbacha o příslušnosti ke kavkazskému rasovému typu, 
výrazně odlišovali od Chamitů i Semitů. Archaická egyptština se údajně podobala sanskrtu. Arthur 
Gobineau proto předpokládal, že civilizaci do údolí Nilu přinesli podél pobřeží Arabského 
poloostrova árijští kolonisté z Indie.260 Egypt byl z tohoto důvodu specifický: „Oproti 
krvežíznivému náboženství asyrskému stavěli velebný kult jistě daleko lidštější, ne-li ideálnější, jenž 
odklidiv za doby staré říše pod prvými nástupci Menesa negerský zvyk obřadných hromadných obětí 
lidských, nikdy už se nepokusil obnoviti tento zvyk.“261 Obdobně jako v Indii se v Egyptě 
vyskytovaly – i když méně důsledně – kasty. Tímto způsobem bylo možno zachovat původní rasové 
členění obyvatelstva déle než například v Asýrii: „Ani za nejskvělejších dob říše asyrské trůny 
v Babyloně a v Ninive nevídaly míjeti před očima králů ušlechtilejší profily než jsou ty, jichž 
velebnosti se ještě obdivujeme na skulpturách v egyptském Beni-Hasanu.“262 Na druhé straně byly 
lidové vrstvy znevolněné v kastovní hierarchii vystaveny krutému strádání: „Poddaný obecný lid 
v Egyptě byl přenešťastný a jeho živobytí, sotva zákony zaručené, bylo stále vystaveno násilí vyšších 
tříd. Byl donucován k neustálé práci. Zemědělství pohlcovalo jeho pot a jeho zdraví; bydlel 
v bídných chatrčích, mřel námahami a nemocemi, aniž se kdo o něj staral a ze skvělých sklizní, 
z překrásných plodin, jež vypěstovával, nic mu nenáleželo. Sotva mu byl poskytnut díl, ani pro 
výživu nepostačitelný.“263 Exodus Židů, kteří se rozhodli ze zmíněného systému za každou cenu 
vymanit, byl veden rasovým instinktem reliktních představitelů bílé rasy: „Je to významný příklad 
rozhodnutí, kterým duch národů úzce s plemenem bílým spjatých, se dovede ubrániti sestupu až na 
nejnižší stupeň znectění.“264            
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Egypt nebyl uchráněn rozkladného působení rasového míšení, které bylo patrné počínaje třináctým 
stoletím před Kristem. Oživovali jej sporadicky vetřelci z Asie, Chamité, Semité a Hyksové, avšak i 
jejich vlastní krev byla rasově oslabená. Egypt pozbyl civilizační aspirace svých árijských 
zakladatelů a začal stagnovat. Tato egyptská nehybnost zaujala již starověké pozorovatele, 
příslušníky mladších civilizací, Řeky a Římany. Obvykle odpovědnost za „ospalost“ Egypta 
svalovali na konzervativní kněžstvo. Arthur Gobineau byl jiného mínění. Pokud by se udržel 
kastovní systém oddělující jednotlivé rasové skupiny, Egypt by zůstal vznosnou civilizací 
napájenou z ducha ušlechtilé árijské rasy. Bohužel, černý element postupně ovládl všechny 
společenské vrstvy.265 Izolacionismus Egypta, introvertní civilizace uzavřené do sebe sama, který 
nápadně kontrastoval s asyrským expanzionismem, vysvětloval Gobineau odlišným rasovým 
složením. Zatímco původně chamitské Asýrii dodali novou krev Semité, kteří přenášeli její prvky 
dále do Asie, Evropy a Afriky, do árijského Egypta přišli Semité v pozdní fázi, kdy již nebyl 
schopen přijímat nové podněty a vnitřně se měnit. Působili zde proto rozkladně. Nakonec Egypt 
upadl natolik, že nedokázal vzdorovat vpádu novobabylónské a perské moci.266        
Umění se zrodilo díky výše uvedenému splynutí černé a bílé rasy: „Pramen, z nějž vytryskla umění, 
je úplně jiný než pudy civilizační. Tento pramen jest skryt v krvi černých. Tato všeobecná 
mohoucnost imaginační, která zahaluje a prostupuje prapůvodní civilisace, nemá jiné příčiny než 
stále přibývající vliv živlu černého. … Působivost umění na davy musí býti vždy přímo úměrna 
s množstvím černé krve, jež tyto davy obsahují. Bujnost fantazie bude tím silnější, čím černý živel 
bude míti více místa ve směsici národů.“267 Kontrast mezi míšenci bílého plemene s černou a žlutou 
rasu je příznačný: „U míšenců černobílých, pod jejich žezlem u podnoží nádherných trůnů, všecko 
prýští z jejich obrazotvornosti a do ní se vrací, vše se ztápí v nádheře umění, poetické myšlenky se 
tam množí a pokrývají svoje tvůrce jiskrnými paprsky nevídané slávy. Nejnesmyslnější poblouznění, 
nejbídnější mrzkosti, nejsprostší darebnosti nabývají stálým drážděním srdce i mozku jakéhosi 
rozechvění, jakési vlídné závrati. Obrátíme-li se však ve stranu, kde je míšení bílé a žluté, uklidňuje 
se náhle obrazotvornost. Všecko tu probíhá před pozadím studeným.“268  
Uměleckou tvořivost v Asýrii i Egyptě lze charakterizovat převahou imaginace nad rozumem a 
smyslnosti nad duchaplností. Obličeje monumentálních soch byly v Ninive, stejně jako později 
v Athénách, ledově chladné: „Žádný výraz se nezračí na těchto necitelných rysech. Neříkají tak nic 
jako bojovníci na chrámě Minervy; těla se potýkají, ale obličeje ani netrpí bolest, ani necítí radost 
z vítězství. To proto, že o ducha tu vůbec nešlo, jen o těla. Činy se tu měly zobrazovat, nikoli 
myšlenka.“269 Hlavní uměleckou formou byla lyrika a malířství. Podle Gobineaua lidstvo nepoznalo 
větší moc umění než ve dvou zmíněných starověkých civilizacích. Umění překročilo meze, které 
mu obvykle ukládá zdravý rozum, a proniklo „v tomto svém prudkém a nebezpečném rozběhu“ i na 
pole teologické, morální, politické a sociální.270 S výjimkou Indie „nikdy lidská fantazie nebyla tak 
nespoutaná a nikdy nebyla stržena s takovou žízní a chutí po hmotném k podobné zkáze mravní“.271 
Asyřané a Egypťané tak stáli společně s Indy na počátku linie umělecky tvořivých národů, které 
postupně zahrnovaly starověké Řeky, středověké Italy, raně novověké Španěly a moderní 
Francouze.272  
Uvedené úvahy o nezastupitelné úloze černé rasy při zrodu umění v žádném případě neznamenaly, 
že by Gobineau přehodnotil svůj přezíravý vztah k obyvatelům subsaharské Afriky, který sdílel s 
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řadou svých současníků. Ano, „prvek černý je nezbytný, aby byl vyvinut umělecký genius v nějakém 
plemeni, neboť jsme viděli, co mohutného ohně, co jisker a plamenů, co strhující síly, co 
nerozvážnosti sídlí v jeho jádru a jak jeho obrazotvornost, tento odlesk smyslnosti a ta obliba hmoty 
jej uschopňují k pocitům a dojmům, vytvářejícím umění v přemíře úplně neznámé ostatním rodům 
lidským“.273 Afričan je však pouhým zřídlem uměleckého pudu; intelektuální a estetický rozměr 
kreativity velkých civilizací mu naprosto uniká. Tanci a hudbě nedokáže odolat a snadno upadá do 
extáze; smyslnost obsažená v tanci je pro něj vším, ale klasické sochy nebo verše z Odysseji jej 
neosloví.274 Skutečné umění potřebuje rozumovou a usměrňující úlohu bílé rasy, jejíž vliv musí být 
silnější než role černého plemene. V Asýrii a Egyptě ani v nejslavnějších dobách nedospěli k 
žádoucímu poměru. Zdařilo se to až v archaickém Řecku.275  
Kolem roku 2000 před Kristem se na horizontu předovýchodních dějin objevili Árijci přicházející 
z východu na území dnešního Íránu.276 Tomuto pokolení bylo souzeno sehrát v dějinách lidstva 
výlučnou úlohu: „Lidské dějiny jsou podobny nesmírnému plátnu. Země jest stavem, na kterémž je 
napjato. Tkalci, 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 velejemné předivo do 
tohoto celku na místech, kde se vyskytují ušlechtilá pokolení, dodává jim svými stříbrnými a zlatými 
arabeskami skvělého vzhledu.“277 
Míšení Árijců s Chamity a Semity bylo příčinou dlouhodobé převahy asyrské říše.278 Médové, 
představující jakýsi předvoj árijství, měli svoji základnu v oblasti mezi Kaspickým mořem a 
Hindúkušem a společně se zbývajícími semitskými populacemi tvořili rasovou aristokracii Předního 
východu, kde řada místních národů, Foiničané, Židé nebo Arabové, pasivně přijímala podněty 
vyzařující z asyrského civilizačního ohniska.  
Árijci, které Arthur Gobineau ztotožnil s biblickými Jafetovci,279 údajně opustili pravlast kolem 
roku 4000 před Kristem souběžně s Chamity; zamířili však na západ. Záhy se od nich oddělily 
keltské kmeny, které se vydaly na severozápad a během svého putování obešly podél severního 
pobřeží Kaspické moře, a Slované, kteří migrovali do Evropy severnější cestou.280 Na rozdíl od 
Chamitů, kteří se záhy začali rozplývat v moři černého plemene, si Árijci  v méně zalidněných 
oblastech severozápadního pomezí Indie zachovali původní rasovou čistotu. Část Árijců napodobila 
Semity a vydala se jižně od Kaspického moře do Malé Asie a egejské oblasti, kde vešli ve známost 
jakožto Heléni či Řekové. Jiní se usadili na rozhraní Střední Asie a Předního východu a proslavili se 
pod jménem Médové, Sarmaté či Íránci. Gobineau přejal tradiční romantickou etymologii pojmu 
„árijský“, který podle jeho názoru znamená „počestný“ nebo „úctyhodný“.281 Z tohoto výkladu 
(později kritizovaného) se odvozoval celý obraz prvotní árijské společnosti, která údajně vždy lpěla 
na tomto hrdém názvu. Gobineau zároveň vydatně těžil z dobové indoevropeistiky, jejíž podněty se 
zejména prostřednictvím kalkatské Asijské královské společnosti rozšířily v prvních desetiletích 
devatenáctého století mezi evropské vzdělance.          
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Árijci se vyznačovali „ušlechtilostí rysů, mohutností a majestátností ztepilé postavou, mimořádnou 
svalovou silou a bílou a růžovou pletí“.282 Jak ukazují starověká zpodobnění Apollóna pythijského, 
Jupitera athénského nebo Venuše miloské, „tato větev byla nejlepším druhem lidí, jejichž vzezření 
mohlo kdy oblažiti zemi a hvězdy“.283 Relativně prostá mytologie tohoto bojovného plemena 
odrážela hrdost, s níž se odvažovali vzdorovat i bohům. Diomedes byl schopen zranit Afroditu, 
Hérakles se nezalekl žádného božského protivníka a dokázal podržet i nebeskou klenbu, Achilleus 
hovořil s Pallas Athénou jako bytostí sobě rovnou.284  Není proto překvapující, že některé populace 
černé rasy přiřkly těmto impozantním válečníkům, které ovládly jejich země, božský status, jak o 
tom svědčí řecká, indická, asyrská nebo egyptská mytologie.285  
Pro árijskou povahu byl příznačný sklon k povýšenosti a panovačnosti ve vztahu k ostatním 
etnikům. Tento rys vyplýval z mimořádně vyvinuté schopnosti introspekce. Árijec nemusel být 
v oblasti praktické morálky nejlepším člověkem, ale byl si zdaleka nejlépe vědom niterné hodnoty 
svých činů.286 Árijec neměl sobě rovného, pokud šlo o inteligenci a energii. Jestliže byl schopen 
ovládnout své vášně a uspokojit hmotné potřeby, mohl dospět k morálce, která byla nekonečně 
nadřazená jiným lidským soustavám.287   
Náboženství hrálo v životě Árijců, kteří se scházeli k vykonávání jednoduchého rituálu, značnou 
úlohu. Ve srovnání s černým plemenem byla árijská religiozita více intelektuální než smyslová a 
věnovala značnou pozornost metafyzickým a morálním otázkám.288 Spojení prostoty, vysokých 
aspirací, odvahy a smyslu pro praktické a užitečné přiřklo Árijcům zvláštní historické poslání. Jsou 
skutečnou korunou a smyslem dějin.  
Jediné omezení mohlo ztížit Árijcům plnění jejich úkolu, a tím byla žárlivá láska ke svobodě. Árijci 
byli proto vždy spíše individuálními válečníky než masově nasazovanými vojáky. Neradi se 
podřizovali jakékoliv vyšší autoritě. Již z Asie si přinesli koncept odelu, což znamenalo zároveň 
majetek i šlechtictví: „Odel náležíval bez jakéhokoli omezení svému pánu. Ani obci, ani úřadu 
nepříslušelo na tomto způsobu majetnictví požadovati sebe menší omezení, aniž jakékoli právo si 
osvojovati. Odel byl prost jakéhokoli zatížení povinnostmi; daně neplatil. Zakládal opravdové 
svrchovanství, svrchovanství dosud neznámé, v němž čiré majetnictví, užívací právo a svrchovanost 
splývaly dokonale. Kněžství a soudnictví civilní i trestní ve všech stupních byly od něj neodlučitelné. 
Arijský Germán sídlíval u svého krbu, podle své vůle nakládal se svou zemí alodiální a se vším, co 
na ní bydlilo. Jen jeho a nikoho jiného uznávali ženy, děti, otroci, všichni žili jen pro něj, byli jen 
jemu odpovědni, kdežto on nebyl odpověden nikomu. Ať už vybudoval svůj příbytek nebo vzdělal 
pole na půdě opuštěné, nebo že svými postačitelnými silami o pozemek  připravil Fina, Slovana 
nebo Jotuna nebo i Kelta – všecko to lid rodově nepožívající ochrany zákona – jeho výsady neměly 
mezí.“289 Dokonce ještě v devatenáctém století moderní Anglosasové, deformovaní potomci 
dávných germánských válečníků, vzdorují v Kentucky nebo Alabamě nařízením ústřední vlády a 
prokazují tak nezávislost svého ducha.290 
Jedinec byl pro Árijce vším a tato zásada se týkala i žen: „Bojovník ve svém domě byl králem. Jeho 
arijská družka všemi i jím samým ctěná, měla také svobodné slovo před pastýřem národa. 
Klytaimnestře podobna, bývala řecká paní dosti povýšená. Když se někdo dotknul  jejích citů, 
dovedla trestati jako dcera Tyndarova. Heroina těchto prvotných dob jest hrdá žena plavovlasá, 
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s modrýma očima, bílýma rukama, taková, jako jsme ji viděli po boku Pandavů, a se kterými se zase 
shledáme u Keltů a v lesích germánských. Nějaké trpné poslušnosti neznala.“291 Z tohoto důvodu 
křesťanství, které převzalo orientální ideu ženské submisivity, se střetlo s germánským pojetím 
partnerských vztahů. U některých germánských národů se proto ještě do šestnáctého století svazek 
manželský chápal výlučně jako civilní smlouva, a nikoliv jako náboženský obřad.292 
Nejúčinnějším prostředkem proti árijské politické roztříštěnosti, odrážející jejich touhu po 
nezávislosti, byl feudalismus udržující hierarchickou jednotu v mnohosti.293 Do hodnotového světa 
Árijců Gobineau projektoval antitézi rovnostářského programu Francouzské revoluce: „Rovnost 
byla úplně zavrhována. Každý se cítil hrdým sám svou bytostí a nechtěl býti pomíchán nikterak 
s davem.“294  
Árijci nebydleli ve městech a urbanizovaným obyvatelstvem opovrhovali.295 V hospodářských 
záležitostech vládla v árijské společnosti jistá benevolentní až naivní bezstarostnost. Árijci 
pochopitelně měli otroky, které získali během svých bezpočetných výbojů. Práce nevolníka ale 
nebyla příliš náročná, protože potřeby jejich pánů byly celkem malé. Navíc sám hospodář přikládal 
bez obavy ze zahanbení ruku k dílu, pečoval o sad, prováděl zednické práce a jako zvláštní výsadu 
porážel býky nebo skopce a připravoval v bronzových kotlech pokrm pro hosty.296  
Árijský bojovník, který přijal léno (feudum), často sjednával s bývalými vlastníky, jež si podrobil, 
velkorysé podmínky pronájmu. Z tohoto důvodu vyvolávaly germánské výboje relativně méně obav 
a byly daleko inteligentnější, humánnější a méně ničivé než římská expanze.297  
Největším civilizačním dílem Árijců byla podle Gobineaua bezpochyby starověká Indie, jejíž stavba 
překonává veškeré budovatelské a státnické umění ostatních národů: „Když evropská věda znala jen 
okrajek orientálního světa, tu její obdiv pro antickou civilisaci dělal z Foiničanů, z Egypťanů, a 
z Asyřanů obry. Připisovala se jim veškerá sláva minulosti. Když se tehdy dívali na pyramidy, divili 
se, že mohli býti tvorové, kteří byli s to, vyvésti takové rozsáhlé stavby. Ale od té doby, co se naše 
kroky odvážily dále, na břehy Gangu, a když jsme viděli, co bývala Indie v dobách antických, po 
nekonečná staletí, tu naše nadšení se přemísťuje, přechází přes Nil, přes Eufrat a jde si libovati na 
dokonalých divech mezi Indem a dolním tokem Brahmaputry. Tam opravdu genius lidský tvořil ve 
všech oborech zázraky, jež omračují ducha. Tam filosofie a poesie mají svůj vrchol, tam zdatné a 
inteligentní občanstvo vaisiů přitahovalo a spotřebovávalo to, co starý svět měl ze zlata, stříbra a 
vzácných látek.“298 
Árijské kmeny, které se usadily v Pandžábu, postupně pronikaly dále do nitra indického 
poloostrova. A tehdy si jejich kněží a filosofové uvědomili, že jediný způsob, jak uniknout fatálním 
následkům pokrevního míšení s místním černým obyvatelstvem, spočívá ve vytvoření sociálního 
systému, jehož hierarchie by odrážela stupně inteligence a tím i čistotu krve.299 Tak se zrodil 
kastovní systém, pravděpodobně nejdůmyslnější sociální opatření v dějinách lidstva, díky němuž 
indická civilizace překonala kontinuitou a stabilitou Asýrii a Egypt a bezpochyby přežije i britskou 
kolonizaci.  
Ideologie kast nicméně způsobila etnické rozštěpení migrujících Árijců, protože jejich „zadní voj“, 
který si zachoval větší rasovou čistotu, neviděl po svém vstupu do Indie důvod připojit se k sociální 
hierarchii, jejíž smysl nechápal. Proto se tato íránská větev Árijců, kterou Arthur Gobineau nazval 
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„zoroastrovskými národy“, obrátila k západu.300 Smysl pro svobodu, silnější než u indických 
bratranců, oslabil jejich soudržnost a způsobil diferenciaci. Jako Baktrové, Medové a Peršané 
postupně ovládli Přední východ a na troskách degenerovaných chamitských a semitských státních 
útvarů vybudovali novou vznešenou árijskou civilizaci.301 Usilovali o to, „aby každému se dostalo 
spravedlnosti a aby veřejné ohavnosti přestaly. Od té doby ubývá grandiosnosti a všecko tíhne 
k jakési positivnosti. Správně řečeno, politika se dělá zdravým rozumem a po straně a trochu i nad 
hlučícími vášněmi“.302 S ústupem černé krve došlo k nápadnému úpadku umění. Perské monumenty 
byly pouhým odleskem svých asyrských předchůdců. Persie, to byla věcná, střízlivá a blahobytná 
společnost bez uměleckého vzmachu. Vybudování říše nicméně představovalo pro Peršany 
smrtelnou past, protože podlehli záplavě cizí krve. Vládnoucí rasová elita, která zůstala věrna duchu 
své vzpoury pro segregacionistické politice bráhmanismu, nezavedla žádná institucionální opatření 
na svoji ochranu. Není proto překvapující, že když dvousettisícová Xerxova armáda zaútočila na 
Řecko, čítala méně než čtyřiadvacet tisíc Árijců.303 Kdyby tento podíl byl vyšší, osudy světa by 
podle Gobineaua mohly vypadat odlišně. 
Po tisíciletích vývoje se ani árijská Indie neubránila rasovému míšení: „Už na nich (bráhmnech, 
pozn. aut.) nevidíme tu přímost úsudku, tu čistou chladnost rozumu, dědictví to bílého plemene po 
otcích zděděné, a podle plánů a zámyslů samých jejich společností se poznává, že již tu fantasie 
zaujímala veliké místo v jejich rozpočtech a měla rozhodující vliv na myšlenkové sestavy v jejich 
hlavě. Na vzmachu inteligence, na šíři obzoru, na rozpětí genia jim přibylo. Získali celkově i 
uhlazením svých prvních pudů, jež se staly méně drsnými a měkčími. Ale tím, že byli mestici, 
pokládám jejich ctnosti vladařské jen jaksi za zdrobnělé; a když se jeví brahmani takto sešlí, tím 
spíše kšatrijové a ještě větší měrou vaisové byli to, co se nazývá degenerovanost základních 
schopností. Viděli jsme v Egyptě, že první účinek vměšování černé krve a to účinek nejpovšechnější, 
bylo seženštění povahy. Tato změkčilost arci nedělá bytosti neodvážné; ale mění a dělá vášnivější 
klidnou zdatnost, abychom tak řekli hutnou zdatnost, příslušnost to nejlepšího z typů lidských. – 
Chamité se před námi objevují teprve, když velmi ztratili na karakteru otcovského původu a nelze 
na nich tuto věc ukázati. Nicméně v té malátnosti, mísené s dravostí, v jaké jsme je viděli, 
rozpoznáme jeden bod, ke kterému dospěly ethnicky příslušné třídy národa indského.“304 Rasové 
míšení se výrazně projevilo v proměnách náboženské imaginace. Dokonalé a krásné postavy 
árijských bohů se pod vlivem černé a žluté krve změnily ve strašlivé, rozjivené, ohavné, pitvorné a 
oplzlé modly, v nichž si libuje orientální fantazie.305  
Na příkladu Asýrie, Egypta a Indie se Arthur Gobineau pokusil ukázat, že civilizace se udržují tak 
dlouho, dokud je oživuje bílý živel, který byl jejich základem.306 Asyrská civilizace byla relativně 
dlouho revitalizována stálým přílivem rasově čistých populací z východu, a rozvinula proto 
„neobyčejnou intenzitu života“. Poté upadla v důsledku vyčerpání tohoto zdroje do stagnace, z níž ji 
vytrhl až příchod árijských Medů, kteří přinesli radikální proměnu.307 Egypt, založený árijskými 
kolonisty z Indie, sice zřídil kastovní systém, ale „jádro arijské se cítilo příliš slabé, než aby mohlo 
rozkazovati a uvolilo se k dohodě s plemenem černým“.308 To způsobilo, že výsledný státní útvar 
byl ve srovnání s asyrským modelem živější, logičtější a odolnější. Egyptský vliv na všeobecné 
dějiny lidstva byl podle Gobineauova názoru delší a „čestnější“ než asyrský, ale mnohem 

                                                
300 Gobineau, Arthur, 1942, str. 289-290. 
301 Gobineau, Arthur, 1942, str. 382-383. 
302 Gobineau, Arthur, 1942, str. 388. 
303 Gobineau, Arthur, 1942, str. 390. 
304 Gobineau, Arthur, 1942, str. 284. 
305 Gobineau, Arthur, 1942, str. 302-303. 
306 Gobineau, Arthur, 1942, str. 287. 
307 Gobineau, Arthur, 1942, str. 287. 
308 Gobineau, Arthur, 1942, str. 287. 



                                                                                                                                         
                                          Tento předmět je inovován v rámci projektu IHISTUD – Inovace výuky  

historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog  
spolufinancovaného z Evropského  sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 
 

 

omezenější.309 Na rozdíl od dvou výše zmíněných civilizací Indie nepřistoupila na žádný 
kompromis s místní podmaněnou populací, a zachovala si proto dlouho árijskou rasovou čistotu. 
Soustava kast zajistila  stabilitu, která v zásadě přetrvala až do moderní doby. Egypt mezitím 
podlehl novobabylónskému, perskému, makedonskému, římskému, islámskému, osmanskému a 
francouzskému vpádu, který zcela vyvrátil jeho původní rasovou identitu, zatímco trosky Ninive 
zmizely pod záplavou pouštního písku. 
Zdůraznili jsme již, že Indie zaujímala v Gobineauově výkladu ústřední postavení a že v tomto 
ohledu představovala jeho kniha Pojednání o nerovnosti lidských ras jeden z vrcholů orientální 
renesance, která byla zahájena na sklonku osmnáctého století v indické Kalkatě. V pasážích 
věnovaných vývoji indického náboženství, bráhmanismu a buddhismu, a kastovnímu systému se 
Arthur Gobineau asi nejvíce přiblížil žánru utopické (či distopické) literatury kombinované s 
ideologickým pamfletem. Soustava indických kast podpíraná a legitimizovaná učením 
bráhmanismu se v Gobineauově pojetí podobala rasovému totalitarismu. Pokud by někdo opravdu 
chtěl učinit z Arthura Gobineau jakéhosi Karla Marxe rasové ideologie, pak by zásady 
aplikovaného gobinismu, vodítko k vybudování společenství odolávající rasové korozi, měly čerpat 
právě z tohoto autorova exkurzu do indických dějin. Gobineau detailně a v kontextu dobové 
indologie zasvěceně vylíčil vzestup a úpadek indické civilizace, jediné společnosti v dějinách, která 
plně reflektovala rozkladné účinky rasového míšení a pokusila se mu prostřednictvím svých 
institucí vzdorovat. Byl to dlouhý a často zoufalý zápas, během něhož byli bráhmani, ideologičtí 
strážci kastovního systému, nuceni improvizovat a prokazovat nebývalou flexibilitu a důmyslnost. 
Bráhmani byli skutečnými náboženskými a sociálními vůdci Indie, která na rozdíl od Evropy a Číny 
nerozlišovala mezi občanským a náboženským svědomím a neuskutečnila odluku církve od státu.310 
Čas pracoval proti nim, protože i v jejich těle se stále více prosazovala černá krev místního 
obyvatelstva. Bylo nutno učinit i ústupky lidovým rasově smíšeným vrstvám, aby se smířily se 
svým údělem příslušníků nižších kast a rezignovaly na sociální vzestup; jednou z takových úliteb 
byla nauka o převtělování duší. Vskutku epochální zápas svedl bráhmanismus s buddhismem, 
učením, které útočilo na jeho samotnou podstatu a zpochybňovalo existenci kast. Bráhmanismus ale 
v této konfrontaci obstál. Buddhismus nikdy nepřikročil na půdě Indie k praktické aplikaci svých 
myšlenek a zůstal pouhou teorií.311 Nakonec byl z Indie vykázán a uplatnil se pouze tam, kde se 
nesetkal s kastovním systémem, v Číně, Barmě, Tibetu nebo Střední Asii.312 Příčinou tohoto 
historického úspěchu bráhmanismu byla jeho schopnost zachovat dědictví minulosti a zároveň se 
flexibilně přizpůsobovat požadavkům dneška.313 Víme, že to byla vlastnost, která podle Françoise 
Guizota a Alexise de Tocquevilla chyběla francouzským revolucionářům roku 1789 a jejíž absence 
způsobila v zemi chaos a teror. Gobineaua je toho názoru, že dispozice Indie i v době mocenského 
úpadku odolávat islámské, mongolské, perské nebo západní okupaci byla obdivuhodná. Gobineau 
nevěřil v úspěch britského kolonialismu: „Podkopáván od sta let vlivem evropským, odolává až po 
dnes s nezvratitelnou důvěrou a nemyslím, že by se našel někdo, kdo proživ léta v Indii, by chtěl 
věřiti, že tato země mohla býti nějak přetvořena a civilisována po našem evropském způsobu. 
Mnoho pozorovatelů, kteří mají s Indií zkušenosti a co nejlépe ji poznali, tvrdí, že nic takového se 
nedá čekati.“314 Jediná místa v Indii, ve kterých se odehrávají významné sociální změny, jsou tam, 
kde se z evropských otců a domorodých matek rodí mestici, přičemž především míšenci s příměsí 
anglické krve vynikají fyzickými kvalitami a inteligencí.315  
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Gobineauův výklad bráhmanismu působí mimoděk, pravděpodobně proti samotné autorově vůli, 
ponuře a depresivně jako všechna líčení totalitních systémů. Praktická aplikace ideologie o rasové 
předurčenosti lidí má své stinné stránky, například tragický úděl „nečistých“ čandalů, vyvrženců 
z rasové utopie: „Urážlivé nadávky a přísnosti nebývaly uspořeny odpadlickým Arijcům a 
nepoddajným domorodcům. Ale může se říci, že vypovězení a i sama smrt byla maličkostí vedle 
nečistého a bídného živobytí, k němuž měli býti odsouzeni nešťastníci, vzešlí z nedovolených míšení. 
Jen už přiblížení k takové smutné bytosti bylo hanbou, od níž se kšatrij mohl očistiti zabitím vinníka. 
Zbraňoval se jim přístup do vsí a měst. Kdo je viděl, mohl na ně poštvati psy. Studna, u které je bylo 
vidět pít, byla prokleta. Když se někde usídlili, měl každý právo zbořiti jejich útulek. Nikdy na zemi 
nebylo tak nenáviděných oblud, proti nimž by sociální teorie byla vymyslila tak strašlivé kletby. 
Těmito ničemnými hrozbami nebylo mířeno ani tak na samé nešťastné čandaly, nýbrž na jejich 
budoucí příbuzné, kteří tím měli býti odstrašeni.“316       
Gobineauův text implicitně odhalil absolutní historickou neperspektivnost politických režimů 
založených na represivní rasové klasifikaci. Arthur Gobineau si tuto bezvýchodnost uvědomoval, 
ale nevadila mu, protože byla v souladu s jeho pesimistickou vizí světových dějin ústících do zániku 
lidstva. Měla by ale být překážkou pro všechny rasové ideology a aktivisty, kteří chtěli začlenit 
Gobineaua do svého rodokmenu. Z dlouhodobého hlediska vládnoucí elita navzdory veškerému 
úsilí podlehne rasovému míšení tak, jako zahynuli Chamité, Semité či Árijci. Rasový totalitarismus 
navíc vytváří kategorii lidí, jejichž tělo z nich činí absolutní a trvalé vyvržence a jejichž jediným 
právem je právo zemřít: „Smrt a soud posmrtný, to jsou tedy ty dva body života indského; se zřením 
ke lhostejnosti, se kterou nese Ind svou pozemskou existenci, lze tvrditi, že žije jen proto, aby 
umřel.“317  
Gobineau nicméně tuto fascinaci záhrobím přičítal heroickému aspektu árijské civilizace, a nikoliv 
povaze společnosti založené na esencializaci těla a kategorizaci fyzična: „To opovrhování se 
živobytím, ta pevná a rozvážená víra v přísliby náboženské dodávají dějinám národním logiky, 
pevnosti, neodvislosti, povznesenosti, jíž nic se nevyrovná. Nejjasnější bod lidských civilisací je tam, 
kde ještě život lidský není tak draho ceněn, aby se před něj neumisťovaly jiné péče a zájmy, 
důležitější pro každého jednotlivce. Od čeho je odvislá takováto dobrá dispozice? Vždy a všude ji 
uvidíme ve vztahu s větším či menším množstvím arijské krve v žilách národa.“318    
Kromě Indie obdivoval Arthur Gobineau rovněž Čínu, civilizaci vytvořenou Árijci v prostředí žluté 
rasy. Příslušníci žlutého plemene, které Gobineau označil oproti „ženské“ černé rase za „mužské“, 
přišli údajně z Ameriky a v „šedém dávnověku“ (die graue Vorzeit) obývali většinu severní Asie a 
Evropy.319 Gobineau nesouhlasil s názorem, rozšířeným v jeho době, že čínská civilizace byla 
nejstarší na světě; podle jeho mínění ji předcházely chamitské a semitské státy na Předním východě 
a Egypt.320 Čínskou civilizaci založili árijští kšátrijové přišlí z Indie obdobně, stejně jako stáli u 
zárodku civilizace egyptské.321 Od druhého století před Kristem, na počátku známých čínských 
dějin, lze předpokládat míšení s bílými populacemi migrujícími z centrální a severní Asie. 
Kšatrijové, kteří se usadili na jihu dnešní Číny, nezavedli v zemi kastovní systém, s nímž se sami 
vnitřně neztotožnili, ale prosazovali věrni svému odmítání odkazu bráhmanismu naprosté 
rovnostářství.322 Tradiční odpor k dědičné aristokracii byl tak v Číně motivován primárním 
zavržením ideologie bráhmanismu.323 Patriarchální forma vlády přenášející do společnosti jako 
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celku autoritu práva otce rodiny byla podle Gobineaua typickým árijským zřízením. Po setkání 
s odlišnými plemeny se však modifikovala a přizpůsobovala zvyklostem podmaněného lidu. 
V Asýrii, kde bylo třeba ovládat smíšené obyvatelstvo s převažující černou krví,  byla patriarchální 
státní moc „strašlivá, neúprosná, mečem ozbrojená a zakládala si hlavně na poslušnosti“.324 
V Egyptě nebyly poměry tak vyhrocené, protože árijská elita byla příliš slabá a musela koexistovat 
s vlivnou kněžskou vrstvou převážně místního původu. Ve vztahu k černým rolníkům se však 
egyptský způsob vlády nelišil od poměrů panujících na Eufratu a Tigridu.325 Čína naproti tomu 
dospěla k určité podobě mírného despotismu tak, jak to odpovídalo svébytné rasové konfiguraci 
ustavené lokálním historickým vývojem.  
Expandující kšatrijové se v jižní Číně setkali s malajským plemenem představujícím produkt míšení 
žluté a černé rasy. Pro jeho příslušníky byla příznačná trpělivost přecházející do apatie, loajalita 
vůči zákonu a politické moci, snášející rezignovaně i vyšší míru útlaku, záliba v materiálním 
blahobytu a umírněnější rozmach fantazie. Vládnutí nad podobnými lidmi nevyžadovalo příliš 
velkou represi. Árijský prvek posílil v masách instinktivní lásku k pořádku a usměrnil jejich 
představivost. V Číně bylo nemyslitelné, aby se panovník utápěl v ukrutnostech tak, jak tomu bylo 
v Asýrii. Čínský vládce musel ctít střízlivou povahu politické kultury a byl vystaven výraznější 
veřejné kontrole, která netolerovala žádné excesy.326    
Zaměření na materiální blahobyt jako hlavní aspirace širokých vrstvev způsobilo, že v čínské říši 
byla ve srovnání se Západem věnována mnohem větší pozornost problematice veřejné správy, 
zatímco otázky válečnictví a zahraniční politiky byly zanedbávány. Hlavním posláním státu bylo 
zajistit dostatek potravin a zboží a jakmile byly tyto potřeby saturovány, konzervativní 
obyvatelstvo, uspokojené rýží a bavlněným šatem, se nezajímalo o žádné abstraktnější filozofické 
nebo náboženské doktríny, které by zpochybnily vládnoucí řád.327 To byl významný rozdíl oproti 
Indii, zaměřené na rozvíjení metafyzického a náboženského myšlení, zatímco hmotné zájmy byly 
pokládány za druhotné. Z hlediska společenského zabezpečení materiální výroby má tak Čína podle 
Gobineaua převahu nad Západem: „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.“328     
Arthur Gobineau však nepatřil k myslitelům, kteří by pokládali efektivitu hospodářství za hlavní 
měřítko pro hodnocení civilizací: „Je to podívaná 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.“329    
S výše zmíněnou orientací na výrobu souvisí i rozsáhlý čínský vzdělávací systém, který je 
pokrokovější než evropský a jenž zabezpečuje výuku tří set miliónů lidí.330 Jeho utilitarismus však 
příliš nepodněcuje uměleckou kreativitu, která dosahuje kolísavých výsledků. Zatímco čínská 
románová tvorba se minimálně vyrovná západní; dramatické umění je mělké. Filosofie má převážně 
povahu povrchních mravních ponaučení. Vědecké bádání je v Číně úzce spjato s praktickými 
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potřebami.331 Příznačné je, že Číňané nejsou příliš ochotni investovat do staveb více, než je 
zapotřebí, takže budovy v zemi se nevyznačují velkou trvanlivostí. Vláda spoléhající na hmotný 
pragmatismus obyvatel toleruje instituce, které by v jiných oblastech působily rozkladně: lidová 
shromáždění posuzující činnost úředníků a nezávislý tisk.332      
Z administrativního hlediska je Čína podle Gobineaua jednoznačně úspěšnou civilizací: „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 dokonalý vývoj průmyslový a zemědělský, plodiny (potraviny, bavlna, 
keramické výrobky) za velmi levné ceny, s nimiž by těžko evropská výroba soutěžila. To jsou 
nepopiratelné výsledky čínské soustavy, s nimiž se může pochlubiti.“333 
Árijci, zakladatelé čínské civilizace, byli nositeli politického partikularismu vyplývajícího ze 
svobodomyslnosti neochotně se podřizující vyšším autoritám: „Arijci, hrdí dobyvatelé, z nichž se 
nedělají lehko poddaní, nechtívali nikdy, když došli panství nad plemeny nižšími, ponechávati 
v rukách jediného svého muže velení.“334 Politickým údělem staré Číny byla proto roztříštěnost, 
která byla odstraněna až v souvislosti se vzestupem domorodého malajského a žlutého plemena, jež 
ochotněji přijalo ústřední vládu.      
Dobyvatelský instinkt mongolských kmenů, které ve třináctém století obsadily Čínu, vyplýval 
z příměsi bílé krve.335 Na rozdíl od Germánů, kteří po dobytí Říše římské vybudovali novou 
svébytnou civilizaci, Mongolové, příliš ovlivnění vlastnostmi žluté rasy, postrádali vlastní 
civilizační pud, a převzali proto kulturu poražených Číňanů.336 Stejný osud potkal i mandžuské 
nájezníky a čínská civilizace tak přežila, připravena přetrvat i případnou nadvládu Západu.337 Tato 
obdivuhodná civilizační odolnost Číny – podobně jako stabilita Indie - vyplývá z její rasové 
homogenity: „V celku Čína a Indie jsou dva sloupy, dva žijící důkazy té základní pravdy, že 
plemena se mění sama sebou jen v podrobnostech; že nejsou schopna se přetvářeti a že se 
neodchylují nikdy od zvláštní cesty otevřené pro každé z nich, i kdyby měla cesta trvati tak dlouho 
jako svět.“338  
Převaha čínského sociálního systému nad soustavou kast v Indii je nicméně problematická: 
„Jakožto průkaz o všemohoucnosti ethnického principu v osudech národů příklad Číny jest stejně 
překvapující jako příklad Indie. Tato země příznivými okolnostmi docílila bez veliké námahy a bez 
jakéhokoli přepínání politických institucí, spíše tlumením toho, co absolutismus měl v zárodku příliš 
tvrdého, takového výsledku, k němuž se brahmanismus s celou svou energií a všemi svými úsilími 
pouze z daleka mohl přiblížiti. Brahmani aby udrželi svoje pravidla, byli nuceni podepírati umělými 
prostředky zachování svého plemene. Vynález kast byl co do udržení vždycky pracný, mnohdy 
ilusorní, a měl tu nevýhodu, že vyvrhnul mimo indskou rodinu mnoho lidí, kteří později byli ve 
službách cizích vpádů a množili mimosociální nepořádek. Nicméně brahmanismus dosáhl skoro 
svého cíle a dlužno dodati, že tento cíl nedokonale dosažený jest daleko vyšší nežli ten, před kterým 
se plazí lid čínský. Čína měla jen proto více klidu a pokoje ve svém nekonečném životě, že ve svých 
konfliktech s plemeny, jež ji od 4000 let napadala, mívala co činiti s lidem cizím jen nečetným, příliš 
slabým k proražení velice tlusté kůry jejich ospalých vrstev lidových. Zůstala proto jednolitější než 
rodina indská a tím i klidnější, stálejší, ale tím i nehybnější.“339     
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Indie a Čína měly podobně jako Asýrie a Egypt satelity, které více či méně zdařile imitovaly jejich 
civilizační model. Podle množství černé nebo žluté krve přítomné v jejich žilách představovaly buď 
učenlivé žáky, nebo politováníhodné parodie špatně skrývající pod povrchem vysoké kultury 
barbarskou brutalitu. V případě Číny to bylo především Japonsko (rovněž v dávnověku 
kolonizované skupinou indických kšatrijů), Korea a Indočína. Indie inspirovala Tibet, Cejlon, 
Barmu a různé indonéské ostrovní státy.340 Z vnitrozemí Asie se pravidelně vynořovaly mocné 
armády žlutých nomádů sjednocených génii Atilova, Čingischánova nebo Tamerlánova typu. Jejich 
příslušníci, kteří dokázali s mimořádnou účinností dobývat a ničit, však neměli dostatečnou příměs 
bílé složky, aby uměli stejně přesvědčivě budovat nové civilizace. Přesto byla jejich houževnatost a 
energie impozantní. Arthur Gobineau to přičítal skutečnosti, že procházeli bývalou asijskou 
kolébkou bílé rasy: „Plemeno žluté, útočné a vítězné, bojujíc uprostřed národů bílých, vzrostlo na 
podobu řeky, která se hrne ložisky zlatonosnými: do jejího bahna se vtrušují zrnka zlata a tím se 
sama obohacuje. Hle, tu je důvod, proč žluté plemeno se objevuje tak často v dějinách napolo 
civilisované a civilisovatelné, důležité aspoň jako nástroj pustošící, kdežto plemeno černé, 
osamocenější a odloučenější od každého styku se vznešeným rodem, zůstává pohrouženo v hluboké 
otupělosti.“341  
Navzdory svému obdivu pro Čínu a Indii, které v mnoha směrech překonávají moderní Evropu 
(soudobou Ameriku Gobineau prakticky neuznal za hodnou zmínky), Arthur Gobineau byl 
přesvědčen, že Západ byl vždy od doby velkých migrací středem světa, a to z důvodu mravního. 
Jedinec, jeho práva a pěstování spravedlnosti se těšily největší úctě na území, které lze historicky 
vymezit Babylónem na východě, Londýnem na západě, Stockholmem na severu a Egyptem na jihu: 
„Západní svět, tak jak jsem vyznačil jeho obrys, jest jako šachovnice, na níž se přišly potýkati velké 
zájmy. To jest jezero, jež vždycky přetékalo na ostatek světa, někdy jej pustošíc, většinou zúrodňujíc. 
Je to jakési pole rozmanitě oseté různými rostlinami, léčivými i jedovatými, výživnými i otravnými, 
jež všechny našly své pěstitele.“342  
Pouze Západ má dějiny, protože jenom setkávání a střetávání mezi příslušníky bílého plemena má 
povahu skutečného zápasu o charakter civilizace. Mezi žlutými nebo černými rasami „není možno 
psáti dějiny“, protože nedochází k tak významným událostem, které by stálo za to zaznamenat.343 
V Číně nebo Indii neexistuje západní touha vyprávět kvůli převládajícímu pocitu, že není nic mezi 
nebem a zemí, co by se všeobecně nevědělo.344 „Tak západ Asie a Evropy jest velikým pracovním 
polem, kde se předkládaly a vyřizovaly největší otázky a spory lidstva. Tam také kromě toho se 
soustřeďovalo pro účely civilizačního boje všecko, co mělo hodnotnou lákavost pro takovýto 
účel.“345 
Ve druhém díle Pojednání o nerovnosti lidských ras se Arthur Gobineau definitivně obrátil k rasové 
historii Západu. Jeho výklad je revizionistický; můžeme jej charakterizovat jako protiřecký a 
protiřímský, properský a progermánský.  
Pravěké Řecko bylo podle Gobineaua kolonizováno Semity přišlými v roce 2164 před Kristem 
z Předního východu. O šest set let později, jak o tom vypráví legenda o Deukalionovi, se v egejské 
oblasti objevili hellenští Árijci: „Prvotné údobí v Řecku se vyznačuje četnými zápasy mezi 
domorodými kmeny, mezi semitskými kolonisty, odedávna usazenými a stále se sem řinoucími, a 
mezi vpadajícími sem Arijci.“346 Vzhledem ke své rasové čistotě, jen málo dotčené semitskou nebo 
jinou autochtonní krví, byli Árijci v kolektivní mytologické imaginaci povýšeni na Titány: 
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„Titanové, tito hrdí podrobitelé hornatých krajin severního Řecka, lidé přesilní a neodolatelní, 
zanechali v paměti národů Hellady a tedy v paměti svých vlastních potomků úplně stejný názor o 
své přirozenosti, jaký dřevní bílí Hamité, jaký prví Indové, jaký Arijci egyptští, Arijci čínští, všichni 
to výbojci, zanechali v paměti ostatních národů. Byli postaveni nad řád lidský, byli zbožněni, lid 
sám se prohlašoval menším před nimi, a tak jako už jsem řekl, takovýmto chápáním věcí bylo dáno 
co náleželo prvotným národům čistého bílého plemene a bylo i dáno, co náleželo davům nevalné 
hodnoty jakožto jejich nástupcům.“347     
Jejich představitelé, jak je známe z Homérových vyprávění, byli smělými, ušlechtilými a mocnými 
hrdiny milujicími boj pro pouhé potěšení ze zápasu a neustále zkoušející hranice svých možností. 
Na severu Řecka si Árijci, smíšení prostřednictvím Keltů a Slovanů se žlutým plemenem, zachovali 
delší dobu původní etnické hodnoty a tradičně poskytovali jižním oblastem nejlepší a nejodvážnější 
bojovníky.348 Vynikali ve vedení válek a umění organizace a vlády, jak to příslušelo míšencům 
mezi bílou a žlutou rasou. Trpěli ale nedostatkem fantazie; nikdy z jejich řad nevzešel žádný velký 
myslitel, umělec, sochař, malíř, řečník, básník nebo historik.349 
Jižní Řekové, potomci Árijců prakticky utopených v semitské krvi, hleděli na své severní příbuzné 
přezíravě. Jejich typickým zástupcem nebyl Achilleus, ale Odysseus, který nezapřel své foinické 
předky: „Toť typ Řeka prosyceného foinicismem; to je muž, který by ve svém rodokmenu jmenoval 
více matek kananejských než arijských žen. Srdnatý, ale jen když je toho třeba, často záludný; jeho 
zlatý jazyk svádí neopatrného posluchače. Nižádná lež jej nezalekne, žádné taškářství jej neuvede 
do rozpaků, na žádnou proradnost nesedne. Ví všecko. Jeho lehkost chápání je ohromující a jeho 
houževnatost v zámyslech nemá mezí. Po těchto dvou stránkách jest Arijec.“350         
Řecká nadřazenost vycházela částečně z tohoto dvojího míšení árijského živlu a výsledná dělba 
práce předznamenala  středověký geografický dualismus. Zatímco Sever poskytoval pochmurného a 
houževnatého válečníka, Jih dodával vzdělance, mluvku a vychytralého kupce v jedné osobě, 
dědice tyrských pirátů a kartháginských námořníků, jejichž semitská krev mu kolovala v žilách.  
Arthur Gobineau zdůrazňoval nekončící etnické procesy probíhající v egejské oblasti; přicházeli a 
odcházeli Árijci, Slované, Keltové, Thrakové, Foiničané, Arabové, Židé, Filištíni, Libyjci a 
Kréťané: „Helada se tu podobala hlubokým tůním, vymletým ve dně řečiště, do nichž vody proudem 
tlačené se hrnou v mohutných vlnách a zase proudí z nich velikými víry.“351 Zatímco se poměry 
v Řecku stabilizovaly, politická mapa Eurasie se výrazně proměnila. Asýrie a Egypt zanikla jako 
samostatná civilizační ohniska a jejich dědictví se ujala Persie, nový pán světa. Řecko 
představovalo civilizací odvozenou a eklektickou kombinující různé převzaté motivy a vzory 
z Předního východu. Přes veškerou svou chvástavost a vypínavost bylo de facto perskou periférií 
poslušnou vůli Velkého krále bez skutečné originality.    
Příměsy cizí krve zkomplikovaly původně střídmé árijské náboženství. Jupiter a jeho suita obsadily 
Olymp a zaštítily šíření nových kultů a podivných obřadů. Gobineau nazval zmíněný proces, který 
po staletí povinně fascinoval generace klasických vzdělanců, „modlářskou horečkou“.352 Převaha 
semitského živlu způsobila zánik monarchie, v níž přežíval árijský respekt vůči osobní svobodě, a 
vynucovala si nástup absolutismu známého v semitských zemích Východu.353 Tato snaha se však 
setkala s odporem zbývajících Árijců. Republikánská demagogie bující ve foinických městských 
státech se srazila s árijským aristokratickým liberalismem. 
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Výsledkem byl historický kompromis, který osudově poznamenal politickou kulturu Západu. Na 
řecké půdě se zrodila idea vlasti, imaginární bohyně, které musel občan obětovat „při všem, co je 
mu nejsvětějšího a nejstrašnějšího při zákoně, při nedotknutelnosti veřejného mínění, při všem 
vůbec veškeré svoje radosti, svoje myšlenky, zvyky, až i vztahy nejintimnější a nejpřirozenější 
náklonnosti a toto odříkání všech dnů při všem tom bylo jen skrovnou obětí oproti té druhé 
povinnosti, jež záležela v tom, že občan byl povinnen dáti na povel a bez odmlouvání svoji 
důstojnost, svůj majetek i svůj život, jakmile tato vlast usoudila, že je nutné to žádati.“354    
Ve jménu neukojitelné vlasti byl mladý jedinec vyrván rodinné výchově a poslán do gymnázia, kde 
byl vydán napospas „chlípným choutkám vychovatelů“.355 Když dospěl, vlast mu přidělila životního 
partnera podle vlastniho výběru, a když se jí zachtělo, zase mu jej odebrala. V dějinách neexistoval 
svévolnější, vrtošivější a despotičtější tyran, než jakým je vlast, tento neblahý vynález semitských 
Řeků: „Měl-li (občan, pozn. aut.) nějaký nábytek, který se vlasti nelíbil co do tvaru, tu mu vlast 
pohoršlivý předmět ten zabavila a majetníka za to přísně potrestala. Když vaše lyra měla o nějakou 
strunu víc, než se líbilo vlasti, poslala vás do vyhnanství. Konečně roznesla-li se pověst, že ubohý 
občan takto peskovaný hověl předobře neustálým, vytrvalým vrtochům svého nervosního a 
zahořklého despoty, čili mohlo-li se snad ne dokázati, nýbrž jen mysliti, že je příliš, až přespříliš 
poctivý člověk, tu vlast, nemající už déle trpělivosti, dala mu žebráckou mošnu na hřbet a kázala jej 
vyvésti, neplecháře nového druhu, na nejbližší hranici, řkouc mu: Jdi a ať se nikdy už nevrátíš.“356 
Kdo by se pokusil této moci vzepřít, potkala by jej smrt, často doprovázená mučením, zneuctění, 
zkáza celé rodiny a pohrdání ze strany „ctnostných“ vlastenců.357 Co za tuto historicky nebývalou 
oddanost loajální občan získal? Kromě výsady, že se hlásil k určité skupině a byl nenáviděn 
příslušníky skupiny jiné, se mohl těšit z vědomí, „že je svoboden, protože nebyl poddán žádnému 
člověku, a že plazí-li se před kým po zemi, že to je vlast, před kterou se klaní.“358   
Podle Gobineaua spočívala největší potíž s konceptem vlasti ve skutečnosti, že tato entita nebyla 
z masa a kostí. Byla naprosto imaginární: „Zkušenost ukázala, že není horších tyranií než ty, které 
se provozují jen pro čistě čisté fikce, bytosti to přirozenosti neúprosné, nelítostné a nekonečně 
nestydaté ve svých vypínavostech. Proč to? Protože fikce, neschopné samy bdíti nad svými zájmy, 
předávají svoje moci plnomocníkům. Tito, protože nejednají ze sobectví, nabývají tím právo, 
dopouštěti se největších nehorázností. Vždy jsou nevinnými, jakmile ťuknou na strunu modly, jejíž 
prý kněžími jsou.“359  
Árijský element konceptu vlasti vzdoroval, ale byl příliš oslaben, než aby dokázal tuto myšlenku 
zcela zavrhnout. Do čela vlády byly proto alespoň stavěny urozené rody, které svou fyzickou 
konkrétností zakrývaly abstraktnost patriotismu, této „kananejské obludnosti“.360 Vláda 
aristokracie, ustavená v roce 867 ve Spartě a 753 v Athénách, však neměla dlouhého trvání a 
ustupovala ve prospěch „absolutistické republiky“. Když semitský absolutismus nabýval vrchu, byli 
do čela státu postaveni nejvyšší úředníci, králové či archonti tak, jak se to stalo v Athénách, 
„nejfoiničtějším městě Řecka“,361  v roce 752 před Kristem. V konečné fázi se politický systém 
řeckých měst přizpůsobil foinickému modelu.362 Pouze sever Řecka, obývaný Makedonci, odolával 
semitským vlivům. Gobineau pohrdal Athénami, které pro něho podobně jako Tyros, Řím nebo 
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Paříž představovaly metaforu bezbřehé zkaženosti úpadkové civilizace rozkládající se v důsledku 
etnického chaosu.   
Jedna z mála institucí, která je schopna vzdorovat imperiálním nárokům vlasti, byl árijský 
feudalismus. Z tohoto důvodu idea vlasti ustoupila do pozadí ve středověku, kdy vládli árijští 
Germáni. Vynořila se a ovládla evropský politický život v době, kdy se hegemonem opět stávaly 
galsko-římské populace, od nichž zmíněný koncept převzali Slované a další míšenci.  
Lokální vlastenectví bylo také hlavním důvodem, proč místní despotismus a tyranie zabraňovala 
řeckým městům pomýšlet na ovládnutí rozsáhlejšího území: „Pro samou úzkoprsost a krátkozrakost 
v každém městě nebylo nějaké sjednocení plemene možné.“363 Válka byla dokonce i v Periklově 
době chápána divošsky jako pouhé kořistění, nikoliv jako součást státnické sjednocovací strategie. 
Pro vnitřní i vnější politiku byla příznačná strnulost, již obdivujeme pouze díky výmluvnosti 
řeckých dějepisců, kteří před námi zatajili stinné stránky vlasteneckého despotismu paralyzujícího 
svobodné myšlení: „Tím, že správný a počestný cit myslící bytosti byl nahrazen umělou občanskou 
hrdostí, řecká soustava úplně převracela morální pravdivost, a ježto podle této soustavy všechno to, 
co bylo konáno po vlastenecku bylo dobré, naopak zase to, co nemělo schválení tohoto pána, bylo 
špatné. Všecky otázky svědomí zůstávaly nerozhodnuty v duši tak dlouho, pokud se nevědělo, co 
vlast nařizuje, aby o tom bylo myšleno. Občan se nesměl podle své vůle říditi vážnější, přísnější, 
neproměnlivější zásadou, kterou jeho árijský duch si vytvořil, když právě nebylo nějakého 
vytříbeného ustanovení náboženského pro podobné případy.“364     
Gobineauova vyhraněná protivlastenecká filipika se nezastavila ani před eugenickými experimenty 
starověkých řeckých měst, které byly tak drahé mnoha pozdějším moderním rasovým ideologům. 
S pohrdáním zmínil „metodu veřejného vychovatelství“, „soutěže nahých dívek ve stadionech“ a 
„oficiální radost z tělesné krásy“, jejichž smyslem bylo udržovat „hřebčinec pro lidi dobře stavěné, 
pěkné a statné“, nicméně „konec vší této zhovadilosti bylo vytvoření spousty bídníků bez víry, bez 
poctivosti, beze studu, bez lidskosti, schopných všeho hanebnictví, uzpůsobených to otroků – neboť 
ničím jiným nebyli – k přijetí a šíření všech ohavností.“365    
Řeckým myslitelům unikal zdroj zla přítomného v jejich veřejném životě. Jedinou výjimku 
pravděpodobně představoval Sokrates, který se pokusil uchopit pojmy ctnosti a neřesti mimo úzký 
rámec politického občanství. Vlast jej za to odsoudila k smrti.366   
Arthur Gobineau tedy rozhodně nepatřil k obdivovatelům řecké politické filosofie. To však 
neplatilo pro oblast umění. Řekové byli podle jeho názorů bezpochyby inspirování asyrskými 
vzory, ale vzhledem k tomu, že jejich árijská krev byla mladší a čistší než chamitská, byli schopni 
vytvořit obdivuhodnější a originálnější díla. Šťastně se vyhnuli ohyzdným a pohoršlivým symbolům 
zrozeným z neukázněné fantazie, které prostupovaly upadající předovýchodní tvorbu.367 Dosáhli 
vzácné souhry a vyváženosti arijského, semitského a žlutého živlu, v níž spočívalo tajemství 
„řeckého zázraku“.368 Tato konfigurace zrozená z nahodilosti etnického míšení lidstva trvala 
přibližně čtyři sta let mezi osmým až čtvrtým stoletím před Kristem. Zmíněné epoše předcházelo 
zrození řeckého písemnictví, epických zpěvů odrážejících ryzího arijského ducha, jehož nejstarším 
představitelem byl Homér369 a Hésiodos.370 Dokud v řecké literatuře převažoval árijský vliv, 
zůstávala didaktická, výpravná, pozitivní a rozumná. Teprve převaha temné krve ji strhla směrem 
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k lyrice a zabránila jí tak v další cestě k velikosti. Slavné dny se již nikdy nevrátily. Řecká tvorba 
dosahovala nadále spíše krásy než vznešenosti.371              
Konflikt mezi Řeckem a Persií byl tradičně chápán jako takřka ustavující akt západní civilizace. 
Pokud by Miltiades nebo Themistoklés podlehli, kdyby hoplité nevydrželi nápor perské jízdy a 
pěchoty, nebyl by Západ. Platón, Cicero, Caesar, Karel Veliký, Erasmus Rotterdamský, Luther, 
Shakespeare, Ludvík XIV., Napoleon, Goethe nebo Einstein by nikdy nenaplnili své historické 
poslání. John Stuart Mill v tomto smyslu napsal, že bitva u Marathónu byla důležitější událostí 
anglických dějin než střet u Hastingsu. Arthur Gobineau byl pravděpodobně prvním 
revizionistickým historikem, který položil otázku, zda to veškeré heroické vypětí Leonidových 
Sparťanů u Thermopyl, tolikrát opěvované ve všech formách uměleckých děl, opravdu stálo za to?  
Řekové a Peršané sdíleli árijský etnický základ a zdálo se přirozené, že je otázkou času, kdy budou 
oba celky spojeny do jednoho politického organismu. Výsledek však přinesl zklamání, protože 
dopadl přesně obráceně, než se očekávalo a než by bylo žádoucí. Xerxes, kterému mohlo Řecko 
spadnout samo do klína, protože pro většinu jeho obyvatel již dávno představoval nejvyšší autoritu, 
se dopustil mladistvé nerozvážnosti. V okázalém gestu ješitnosti postavil do pole impozantní 
armádu, jejíž velikost působila kontraproduktivně, „a šel ke všeobecnému zděšení vstříc porážce, 
které se šťastní řečtí vítězové sami divili, a jakživi se z toho údivu nevzpamatovali“.372     
Přesto nelze říci, že by si Řekové odnesli konečnou palmu vítězství. Jejich triumfy u Marathónu, 
Salamíny nebo Plataj byly epizody, nahodilá zčeření hladiny neúprosných etnických procesů, 
jejichž logice nemohlo semitské Řecko uniknout: „Přes všechen neočekávaný výsledek perských 
válek Řecko přece jen bylo donuceno dříve či později mocí semitské krve sdíleti osudy Asie, ježto 
dlouho sdílelo vliv této oblasti.“373   
Řecko-perské války podle Gobineaua rozhodně nepředstavovaly boj mezi svobodou a orientální 
despocií. Peršané byli politicky mnohem prozíravější a moudřejší než Řekové. Velkoryse 
poskytovali ochranu uprchlíkům před řeckou demokracií a patriotismem a mnozí řečtí vojevůdci, 
myslitelé, státníci a umělci, kteří se ve své vlasti ocitli v nemilosti, se mohli často přesvědčit o 
výhodách perské pohostinnosti: „Rozumná, schopná a pevná vláda asijská zachovala více arijských 
ctností nežli vlády měst jihořeckých, jež byla v předvečer událostí, při nichž měla hořce pykati za 
honosná vítězství; vtom neslýchaná slabost, pod níž tato města vzdychala, přivodila rozuzlení 
nejneočekávanější.“374     
V okamžiku, kdy jižní Řecko upadalo do konečného etnického chaosu, který by rozvrátil jeho 
politické instituce a bezpochyby by z něj učinil perskou provincii, objevili se severští Makedonci 
s vydatnou árijskou krví. Jejich politická kultura se podobala perské; poražené protivníky 
nevyhlazovali, jak to činili Athéňané, Sparťané nebo Thébané, ale podřizovali benevolentní 
hegemonii. Makedonská kultura a náboženství se nicméně nevyrovnala perské - na to byli její 
nositelé příliš smíšeni se slovanskými a keltskými populacemi. Peršané měli výhodu, že vyrůstali 
pod vlivem sofistikovaných civilizací Předního východu, zatímco Makedonce téměř ze všech stran 
obklopovalo barbarství.375 Přesto zvítězili Makedonci, protože v rasové válce, jíž bylo tažení 
Alexandra Velikého, bojovali jejich převážně árijští bojovníci proti ohromné armádě Východu, 
která sama o sobě byla ukázkou etnické směsi, v níž původní Peršané tvořili pouhou menšinu.376 
Střet civilizací skončil; když Alexandr umíral, nebyla již Asýrie, Egypt, Persie a Hellada: „Západní 
všehomír měl teď už jen jedinou civilisaci.“377            
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Nebyl ale žádný důvod ke spokojenosti. Výsledkem sice byla helénistická civilizace, která 
integrovala nejrůznější podněty z Předního východu a východního Středomoří, ale jež postrádala 
skutečné originality: „Její hlavní a nejzáslužnější schopnost byl eklekticismus; uminula si smířlivě 
vzájemně uspořádávati věci, které se nedaly smířiti, totiž trosky oněch společností, z jejichž zániku 
sama vzešla. Tato společnost ráda dělala rozhodčího. … Obětovala všecko své snaze sblížiti, 
vzájemně porovnati a srovnati vespolek myšlenky a zájmy nejprotichůdnější, jistě velmi 
chvályhodný to úmysl, nezbytný v takovém souborném prostředí; ale takovýto úmysl je jednak 
neplodný, jednak se vzdává předem dosti nečestně jakékoli víry v sebe a jakéhokoli cíle.“378 Victor 
Cousin by se tedy v hellénismu cítil jako doma.    
Veškerá civilizační síla helénismu tak byla vyčerpávána nikoliv na vymýšlení nového a dosahování 
pokroku, ale na „přištipkování, sešívání a látování podivných a onošených hadříků, které už 
pohromadě nebudou držet“.379 Zavládla všeobecná průměrnost žijící z minulosti. Původní hrdé a 
nezávislé národy se rozpustily v heterogenní etnické směsi pokrývající veškerý civilizovaný svět 
západní Eurasie. Kdyby vítězové od Tróje vystoupili z podsvětí, nepoznali by v obyvatelích Řecka 
své potomky.380 Egypt, Řecko, Asýrie nebo Persie pozbyly oné rovnováhy etnických principů, která 
byla zdrojem jejich historické velikosti. Náhle zjistily, že již nejsou schopny vykonat obdobná 
vznešená díla, která proslavila jejich předchůdce. Skepticismus a rezignovaná snášenlivost začaly 
být pokládány nikoliv za projev úpadku, ale ctnosti. Politický vývoj byl zmrazen: „Nikdo nebyl 
silný, nikdo tu nezvítězil nějak výjimečně. Bylo tu třeba spokojiti se s vládou vždycky jako třtina se 
klátící, vždycky svrhovanou, vždycky vynášenou kompromisem stejně nezbytným jako neplodným. 
Jednotná monarchie byla nemožná, protože žádné z plemen nebylo tak zdatné, aby ji oživilo a aby jí 
vdechlo trvalé bytí. Ale neméně bylo nemožno vytvořiti státy, žijící vlastním životem. Národnost se 
nikde nerýsovala dostatečně význačně a ostře tak, aby mohla býti přesně vytčena.“381 Jediné dvě 
etnické skupiny, jejichž vitalita kontrastovala s úpadkem ostatních populací helénistického světa, 
představovali keltští Galaťané a íránští Parthové. Byli však málo početní na to, aby převzali 
civilizační iniciativu a zvrátili historický vývoj. Nadcházela hodina Říma.     
Existovaly v evropském vnitrozemí jiné silné národy, které se mohly stát ohniskem imperiální 
jednoty? Arthur Gobineau se zmínil o čtyřech – Trácích, Ilyrech, Iberech a Etruscích. Tato etnika 
tvořila podle Gobineaua předvoj invaze bílé rasy na evropský kontinent. Zatímco slovanští Iberové 
a Rasenové zamířili dále na západ, árijští Trákové a Ilyrové se usadili u Černého moře.382    
Trákové a Ilyrové byli podle Gobineaua Árijci smíšení se žlutým plemenem, Kelty a Slovany, 
přičemž tato příměs cizí krve jim zabránila sehrát v dějinách starověkého světa důstojnější úlohu.383 
O Iberech, kteří původně obývali rozsáhlé území zahrnující Pyrenejský poloostrov, Sardinii, 
Korsiku, Baleáry, Akvitánii, část Languedoku a západní pobřeží Itálie, Gobineau soudil, že předtím, 
než byla jejich etnická identita zastřena míšením s keltskými, semitskými, římskými a gótskými 
populacemi, náleželi ke Slovanům, „lidu trudomyslnému, tmavě se šatícímu, nevýbojnému, 
kutajícímu v dolech a užitkářskému“.384          
Lidé tvořící základ naší moderní společnost, to byli podle Gobineaua především zaalpští Galové 
smíšení se Slovany.385 Gobineau nepovažoval Slovany za barbary; na druhé straně nebyli schopni 
vytvořit ani plnohodnotnou civilizaci. Příčinou bylo jejich soužití s Finy, příslušníky žlutého 
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plemene, které se projevilo v jejich charakteru.386 Slované proto trpěli nižší inteligencí a 
pověrčivostí a ve srovnání s Kelty byli méně trpěliví a pracovití. Výbojnost a touha po moci jim 
byly cizí. Nikdy nevytvořili žádný skutečně silný stát:387 „Nemírným míšením se se žlutými, z čehož 
se u nich objevovala věčně trpná letora, byly daleko hůře vybaveny po stránce mravní nežli Keltové, 
kteří kromě dlouhých staletí neodvislosti a isonomie měli i některá krátká význačná údobí převahy a 
lesku.“388 
Arthur Gobineau byl dalek toho, aby Slovany přezíral. Mnohokrát v dějinách prokázali bojovnou 
statečnost, ale nedostatek obrazotvornosti jim zabránily dosáhnout jejím prostřednictvím skutečné 
historické velikosti. Když bylo třeba, šli do boje, ale bez jásotu a nadšení a jakmile to bylo možné, 
vraceli se k práci na polích a ve vesnici, jak to odpovídalo jejich přirozenosti.389 Dali se proto 
relativně snadno ovládnout hrstkou dobrodruhů. Ve východní Evropě hráli Slované podobnou úlohu 
jako Semité v západní Asii – představovali „stojatou bažinu, v níž se utopily po několika hodinách 
slavného vítězení mnohé skvělé ethnické hodnoty“.390   
Pokud jde o Etrusky, Arthur Gobineau rozlišil v duchu dobové etnografie a historiografie Raseny 
jakožto „Etrusky prvního údobí“, kterým přiřkl slovanský původ.391 Vyznačovali se nedostatkem 
imaginace, jejímž plodem byla „pověrečná soustava daleko užší a ponuřejší, piplavější, subtilnější 
a dětinštější než byla astrologie Semitů. … Duch Semity se nepochybně hroutil do snů absurdních, 
ale jako celá příroda velkolepých, unášejících jako fantasii na perutích největšího rozmachu. Rasen 
oproti tomu vláčel svoji obrazivost v nejošumělejších kombinacích a kdežto jeden skoro šílel, chtě 
najít vztah mezi během hvězd a lidským osudem, druhý se pitomě rmoutil, snaže se objeviti spojitost 
mezi vrtošivým tancem bludičky a událostmi, jež jej zajímaly. To je ten pravý poměr mezi 
poblouzněním bytosti indské, nejvyšším výrazem genia arijského s příměsem černé krve, a 
poblouzněním ducha čínského, typu to žlutého plemene, oživeného přínosem krve bílé. Jdouce dále 
po této udané stopě, jež končí při chybách prvého šílenstvím, při úchylnostech druhého zpitoměním, 
vidíme, že Etruskové náležejí do téže kategorie jako národové žlutí se svou imaginační slabostí, 
sklonem k dětinskostem a se svými strašidelnými návyky“.392 Hlavní těžiště činnosti Rasenů 
spočívalo v praktické činnosti a potěšení hmotného rázu. Stavěli vodovody, silnice, pevnosti a 
impozantní budovy, ale oddávali se také smyslným radovánkám a požitkům. Nenáleželi k 
heroickým národům, měli v úctě řád a určitě se nad nimi dobře vládlo. Není proto překvapující, že 
Arthur Gobineau označil Raseny za „odpoutaný článek národa čínského“.393       
Galové či Keltové se podle Gobineaua usadili v západní Evropě až po příchodu Iberů, to znamená 
nejpozději kolem roku 2000 před Kristem, i když Pavel Josef Šafařík, který byl pro francouzského 
autora velmi respektovanou autoritou, pokládal Kelty za nejstarší evropský bílý národ.394 Fyzický 
vzhled Galů, jejich válečnický temperament, vysoká inteligence, zvídavost a feudální politický 
systém, to vše dokazovalo jejich árijský původ.395 Galové se nikdy nepodřídili abstraktnímu a 
rigidnímu despotismu různých „bronzových nebo kamenných desek“, který „poblouznil semitské 
republiky“.396  
Ve válečném umění starých Galů rozpoznal Gobineau obdobu árijské Indie spočívající v rozdělení 
do čtyř útvarů: pěchoty, jízdy, válečných vozů a válečných psů (evropské obdoby bojových 
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slonů).397 Galové však podle Gobineaua nebyli vyhraněně militaristickou kulturou; jejich pověst 
válečníků vycházela z několika ojedinělých vpádů. Šlo především o prakticky zaměřené a zručné 
zemědělce, řemeslníky a obchodníky, náležející mezi společnosti mužského typu.398 Štěstí u nich 
spočívalo v uspokojení materiální touhy.  
Součástí společenského systému Galů bylo otroctví, které Gobineau pokládal za legitimní instituci 
založenou na soužití obyvatelstva odlišného etnického původu a nerovnocenné inteligence. 
Obdobně jako Victor Courtet byl Gobineau přesvědčen, že otroctví či poddanství se neudrží ve 
společnosti, v níž se mísí různé etnické prvky. Otroci, potomci populací, které si Galové podmanili, 
byli žlutí Finové,399 již se postupně mísili se svými pány: „Někteří obyvatelé Dolní Bretaně se svým 
krátkým zavalitým trupem, s velikou hlavou, čtyřhrannou, vážnou, obyčejně přismutnělou tváří, 
s očima našikmenýma a ponazdviženýma ve vnějším koutku, prozrazují i pro nejnecvičenějšího 
pozorovatele, že tu je veliká dávka finské krve.“400    
Zhoubný finský vliv způsobil, že Galové praktikovali lidské oběti.401 Zmíněné rituály byly ale u 
Galů provozovány odlišně od národů smíšených s jižními černými plemeny: „V oblastech keltských 
nebyly oběti konány tak jako na březích Eufratu. Nikdy se nestoudně nekonávaly vražedné obřady 
druidické na oltářích, veřejně vybudovaných uprostřed měst na náměstích zalitých slunečním jasem, 
za hlučné, škodolibé, opojné a slavnostní zuřivosti. Ponurý a mrzutý kult těchto evropských kněží se 
nechtěl popásati na takových ukrutných rafinovaných podívaných. Neměly strhovati k potlesku lidi, 
kteří nalézali umělecký požitek na mukách. … Tyto hrůzy se konaly skoro jako potajmu; a kdežto 
Chamita odcházel z hieratických jatek opilý od pobíjení, smyslů zbavený pachem krve, jímž se šířily 
jeho chřípě a bytněl jeho mozek, vracíval se Gal ze svých náboženských slavností starostlivý a 
otupělý děsem. Tu je ten rozdíl: v jednom činná a žhavá dravost živlu temného plemene; ve druhém 
studená a truchlá krutost žlutého živlu. Negr hubí, aby se nadchnul a jásá, protože hubí. Žlutý muž 
oproti tomu usmrcuje bez pohnutí a pro vyhovění okamžité potřeby ducha.“402          
Zmíněná příměs žluté krve, která pronikla do žil árijských příchozí z Asie, měla pro západní 
myšlení osudové následky; významně ovlivnila takzvanou výlučnost a historický úděl Západu: „Pro 
asiatské filosofy záleží pravá moudrost v poddajnosti vůči přemocnému, v neodporování tomu, kdo 
vás chce utratiti, v uskromnění vůči nevlídnému osudu. Tak potom člověk žije pouze ve své hlavě a 
ve svém srdci, dotýkaje se země jen jako stín, přechází přes pozemský svět beze styku s ním a opustí 
jej, aniž čeho lituje. Myslitelé západu neučí takto svoje stoupence. Mají je k tomu, aby svůj život 
vyžili, jak to jde nejlépe a nejdéle. Nenávist k chudobě jest prvním článkem jejich víry. Práce, 
činnost jsou článkem druhým. Hlavní zásadou jest nedůvěra k nadšení srdce a ducha: radovati se, 
jest prvním a posledním slovem. Podle prvého učení – semitského – učiníme z krásné země poušť, 
jejíž písky budou den ze dne olupovati úrodnou zemi, pohlcujíce s dneškem i budoucno. Sledujíce 
druhou zásadu, pokryjeme půdu pluhy a moře loďmi; potom jednoho dne, pohrdajíce duchem i jeho 
potěšeními, vynasnažíme se poříditi si ráj zde na zemi a tím se zhanobíme.“403     
Gobineauovy úvahy o etnickém vývoji na rozsáhlých rovinách rozkládajících se od východního 
úbočí Karpat po Sibiř a Střední Asii se nám z dnešního hlediska jeví jako výprava do světa fantazie. 
Zdejší oblasti zalidnili Árijci, uprchlíci před učením brahmánů z indického subkontinentu. Getové 
neboli Gotové představovali podle Gobineauova názoru árijský národ, který se vzbouřil proti 
bráhmanismu a opustil Indii. Se zmíněnými getskými populacemi byli údajně spjati árijští Skytové, 
kteří rovněž odmítli ideologii brahmánů a dali přednost svobodnému kočovnému životu v asijských 
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stepích. Prosluli po celé Eurasii. Znali je Řekové, Římané i Číňané. Od jejich jména Saka bylo 
odvozeno označení Skandinávie, Skanzia. Ze Skytů vzešli i Sasové neboli synové Saky (Saxna), 
kteří přenesli základy árijské civilizace až do Nového světa.404 Vzpoura proti bráhmanismu nicméně 
neposkytla žádný impulz ke zrodu alternativní civilizace. Většina bludných Skytů se rozptýlila 
v asijském etnickém moři. Pouze Parthové sehráli důstojnější úlohu, když zastavili římské 
imperiální ambice.  
Árijského původu byli podle Gobineaua rovněž Sarmaté, vzniklí spojením Saků a Amazonek, to 
znamená matky Asů neboli Arijců.405 Sarmaté přišli na Západ až v desátém století před Kristem a 
zachovali si nejvíce původní árijské krve. Toto hérojské pokolení bylo oděné jako hrdinové 
Šachnamehu v šupinaté zbroji z měděných nebo rohových desek, s hlavou chráněnou kovovou 
přilbou a vyzbrojené mečem, lukem a toulcem a ohromným těžkým kopím. Sarmaté byli 
předobrazem středověkých germánských rytířů a příslibem obrození, který umírajícímu Středomoří 
přinesli nájezdníci z východních stepí.406 Sarmaté ovládli území mezi Kaspickým a Černým mořem, 
kde panovali nad místními slovanskými kmeny. Některé skupiny Sarmatů pronikly do údolí 
Kavkazu, kde si udržely původní rasové kvality a staly se „reprezentanty nejčistšího typu bílého 
plemene“.407 Byli to oni, kdo kladl nejtvrdší odpor mnohým snahám o dobytí zmíněného pohoří a 
kdo – například prostřednictvím Čerkesů – výrazně přispíval k vojenské zdatnosti Peršanů, Osmanů 
a Egypťanů.408 Alany ztotožnil Gobineau se sarmatskými Roxolany, kteří zamířili na severozápad a 
stali se ranými árijskými obyvateli Skandinávie. Jejich hlavní město se nazývalo Asgard, to 
znamená město Asů nebo Arijců, která svým vzhledem připomínala árijská města Baktrie a Indie, 
odkud Roxolani odešli.409 
Pravděpodobně největší etnický chaos na starém kontinentě zavládl podle Gobineaua na 
Apeninském poloostrově. Přesto se ze směsi Pelasgů, Japygů, Latinů, Osků, Samnitů, Lukánců, 
Apulů, Sikulů, Kalabresanů, Kampaňců, Ausoniů, Rasenů, Etrusků, Umbrů, Volsků, Mamertinů, 
Sabelliů, Iberů, Venetů, Ilyrů, Slovanů, Ligurů, Galů a Sabinů zrodilo největší impérium v dějinách 
Evropy. Jak k tomu došlo?    
Gobineau zdůraznil, že po příchodu bílých populací z Východu existoval mezi Baltem a Sicílií 
jediný typ civilizace lišící se pouze lokálními etnickými odstíny.410 Je důležité si uvědomit, že 
příslušníci bílé rasy přišli na Západ později než na Jih. Z tohoto důvodu jako první vznikla 
v důsledku míšení bílého a černého plemene „zjevná a viditelná“ civilizace Jihu, zatímco na Západě 
se vytvořila na základě prolínání bílých a žlutých populací „skrytá, utajená a latentní“ kultura 
rostoucí nenápadně a v tichu bez výstřední okázalosti Předního východu a Egypta. Přesto právě jí 
patřila budoucnost. Pokud by Evropa setrvala u daného stavu, rovnoměrného prolínání bílého a 
žlutého prvku, pravděpodobně by se zde zformovala západní obdoba Říše středu: Civilizace, „jež se 
spokojuje pokoutním živořením, dávajíc svým vyznavačům jen nedokonalé a prostinké ukojení jejich 
tužeb, uzavírajíc jejich žádosti do omezeného prostoru a kroužící v té spirále omezených 
zdokonalování, jejíhož vrcholku dosáhla Čína“.411 Tento klid zůstal Západu odepřen. Vpády od jihu 
a východu podněcovaly válečnického ducha, svobodomyslnost a tvořivost. Nikde nebyla tato 
etnická konfigurace patrnější než v Itálii.  
Etruskové, podobni v tomto ohledu Řekům, nedospěli k politické jednotě. Finský prvek se u nich 
projevil prakticky neomezenou úctou k osobě náčelníka či nejvyššího úředníka. U Árijců nebo 
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Semitů se s ničím podobným nesetkáme. Semité zbožňují abstraktní moc, nikoliv jejího 
konkrétního nositele. Naproti tomu ve světě Etrusků osoba, která kdysi vykonávala moc, již nikdy  
nemohla klesnout zpět na úroveň davu. Byla to tato vlastnost, která stála později u počátků 
římského vzestupu.412           
Řím založili dva latinští dobrodruzi, Romulus a Remus, kteří přilákali bludné bezdomovce 
pocházející především z řad Sikulů a Sabinů. Jejich dílo, ubohé město, se s výjimkou svého 
neklidného obyvatelstva nelišilo od jiných etruských sídel. Mezitím Etrurie upadala do 
společenského rozkladu, který vždy začíná popíráním rodové svrchovanosti.413 V Římě se zpočátku 
aristokratům vedeným Tarquinijci podařilo zmíněný vývoj zastavit a udržet nadvládu nad 
plebejskými Sabiny a dalšími míšenci.414 Bylo to však dočasné vítězství. Etruská aristokracie byla 
rasově slabá a záhy se smísila s místním obyvatelstvem. Plebejské liberální myšlenky triumfovaly a 
proměnily Řím v druhé hlavní město starověké revoluce, které převzalo štafetu od Tyru zničeného 
Alexandrem Makedonským.415  
Gobineau byl přesvědčen, že i kdyby se etruská aristokracie ve městě udržela, světové dějiny by se 
nijak zásadně nezměnily. Řím by se stal velmocí tak jako tak. Nástup republikánské vlády však 
přinesl civilizační úpadek: „Když po vpádu Galů město lehlé popelem bylo znovu Kamillem 
vybudováno, bylo zapomenuto na velkoměstské potřeby, domy stavěny úplně nespořádaně a 
nedbalo se ani směru hlavních stokových sběračů, zřízených kdysi zakladateli. Ani se nevědělo, že je 
nějaká cloaca maxima. Tyto rozjivené mravy, tolik od té doby obdivované, byly příčinou, že Římané 
této doby byli hluboko pod úrovní svých otců a to právě tak jako jejich městys byl pod úrovní 
pravidelného města druhdy založeného šlechtou etruskou.“416 
V Římě převládli Sabinové, drsný, strohý a bojovný lid, který se uprostřed etnické směsi chopil 
moci. Do dějin vešli Sabinové jako rody Valeriů, Fabiovců nebo Claudiů. Jinak ovšem římští 
sousedi v zásadě právem viděli v jeho obyvatelích „odrodilce všech národností na poloostrově, jen 
věrolomníky a porušovatele zákonů, lupiče, které bylo třeba vyhubiti“.417 Římané, kteří se neopírali 
o konkrétní jednolité etnikum, nikdy podle Gobineaua nezplodili žádnou skutečně originální 
myšlenku. Egypt, Řecko, Indie, Čína, Persie, Keltové nebo Etruskové, ti všichni se vyznačovali 
snadno rozeznatelným civilizačním svérázem.418 Naproti tomu „Řím si připonatahoval domů 
kousky, drobty, hadérky všech výtvorů okolních, když již tyto výtvory byly sestárlé, zašpiněné, 
ošumělé, skorem už jako odložené. … Velkolepý jsa Řím jak se jevil oproti malosti svého okolí, 
nebyl nikdy dosti velkolepým, aby vytvořil něco povšechného, i kdyby šlo jen o pouhé povšechné 
dorozumění. Ba ani to nikdy nezkusil. V různých krajích ponechal náboženství, mravy, zákony, 
politická zřízení skoro tak, jak je našel, spokojuje se vykleštiti to, co by bylo mohlo býti 
nepohodlným vladařské kontrole, kterou si hodlal – z nezbytnosti – zachovati.“419      
Na rozdíl od Athén, ve kterých etnický chaos s podstatnou semitskou složkou způsobil politickou 
anarchii, z níž jediné východisko spočívalo v tyranii abstraktního konceptu vlasti, Řím byl 
praktičtější, mající anarchii ve velké hrůze. Jeho obyvatelé, míšenci bílé a žluté rasy, se vyznačovali 
úctou ke svobodě, která vyvažovala totalitní nároky patriotismu. Láska k vlasti nesloužila jako 
přetvářka pro různé vrtochy a rozmary moci. V Římě vládl zákon v míře, již Řecko neznalo: „Zákon 
pro Řeky, stanovený a zkácený každé chvíle a vždy ve jménu vyšší moci, neměl ani prestiže, ani síly, 
ani autority. Oproti tomu v Římě zákon se nerušíval takřka nikdy; byl vždy živý, vždy účinkující, 
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všude jsme se s ním setkávali, on jediný rozkazoval a skutečně vlast zůstávala ve stavu abstraktním, 
a neměla práva – byť i byla bývala velmi ctěna – aby si každodenně nějaký nový revolucionář jejím 
jménem naparoval ústa, jakož přečasto se tak stávalo na shromaždišti Pnyxu v Athénách.“420 
Skutečnost, že si auguři zachovali moc až do konce republiky a že zasedání senátu mohlo být 
přerušeno kvůli nepříznivým nebeským znamením, přisoudil Arthur Gobineau nikoliv chronické 
pověrčivosti, ale všemocnosti zákona v římském politickém životě. Zákon stál nad bohy i zázraky: 
„Římané byli takto prvým národem Západu, který dovedl ve prospěch své stability a zároveň své 
svobody využíti těch jistých chyb zákonodárství, jež jsou buď organické nebo důsledky změn ve 
mravech. Zjistiliť, že v politických zřízeních jsou dva nezbytné živly, totiž skutečná činnost a pak 
komedie, kterouž pravdu od té doby tak dobře poznali a využitkovali Angličané. Dovedli nedostatky 
své soustavy zastírati jednak trpělivým hledáním a obratností v objevování prostředků na 
paralysování vad v zákonodárství, aniž kdy sáhli na princip nekonečné úcty k zákonům, z nichž si 
udělali palladium; je to zřejmá známka zdravosti rozumu a správného úsudku.“421      
Tato římská úcta a řecká neúcta ve vztahu k zákonům odráží podle Gobineau zásadní rozdíly 
v povaze obou národů: „Římané byli lidé positivní a praktičtí, Řekové byli umělci; Římané 
pocházeli z plemene mužského, Řekové se poženštili; a proto italiotští Římané mohli vésti svoje 
nástupce, svoje dědice až ke prahu světovládné říše všemi prostředky nutnými pro dokončení 
výboje, kdežto Řekové po stránce politické měli jen tu slávu, že dospěli s rozkladem vládním tak 
daleko, jak jen takový rozklad může jíti, než by skončil v barbarství nebo v cizím poddanství.“422 
Specifické výkony římského ducha se tak omezovaly především na oblast civilního práva a veřejné 
správy. Arthur Gobineau však pochyboval o tom, že zákon sám o sobě je schopen zrodit civilizaci: 
„Zákon je pouze psaným projevem mravů. Je to pouze jeden z hlavních produktů civilisace, ale není 
to civilisace sama. Zákony neobohacují ani hmotně ani intelektuálně společnost; zákon se jen rovná 
užívání síly a jeho celá zásluha je ta, že zlepšuje rozvrh a vydávání sil; síly nevytváří.“423 Řada 
myslitelů soudila, že korpus římského práva vyjadřoval univerzálnější moudrost překračující lokální 
středomořskou tradici a inspirující následující staletí včetně moderní doby. Gobineau však byl 
skeptičtější. Ideu abstraktní rovnosti před zákonem a řadu dalších tezí připisovaly podle jeho názoru 
římskému právu pozdější výklady a aspirace.424 Je příznačné, že zásady římského práva navzdory 
své domnělé univerzalitě reálně nepřekročily hranice bývalé Římské říše s určitou výjimkou 
románských národů. Například anglosaské právo mu úspěšně vzdoruje: „To není psaný rozum, jak 
se nadutě tvrdívalo, nýbrž to je rozum jedné doby a na jednom místě, rozsáhlém sice, ale ne tak 
rozsáhlém jako zeměkoule. Je to specielní moudrost shluku lidí, ale rozhodně ne většiny lidstva; 
zkrátka je to místní právo tak, jako byla všecka práva doposud.“425      
Řím, nenáviděný svými sousedy, by byl pravděpodobně záhy vyvrácen, pokud by nedošlo 
k nečekanému zásahu Prozřetelnosti: Severní Itálie byla zaplavena zaalpskými Kelty, kteří smrtelně 
zranili etruskou civilizaci. Římská republika tak měla otevřenou cestu k ovládnutí Itálie a expanzi 
do Středomoří, přičemž její jediné vážné soupeře představovali Keltové, Řekové a Kartháginci, 
populace, jejichž vitalita byla nenapravitelně zlomena dlouhodobým rasovým míšením. Rovněž 
Římané byli podle Gobineaua od počátku rasově smíšení, a nemohli proto dosáhnout civilizační 
velikosti. Jestliže by se v této době vyskytl na Západě skutečný árijský národ, Řím by byl ve svém 
rozletu nekompromisně zastaven.426   
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Zatímco Řím, opřen o stabilní zákonodárství, kráčel nezadržitelně ke slávě, uvnitř jeho hradeb 
probíhala permanentní sociální a politická krize, vyplývající z neustávajícího etnického míšení: 
„Ježto vesmír pozemský tehdy byl chorobný, stal se Řím nezbytně močálem, do nějž se stahovaly 
všechny sociální nemoce.“427     
V době, kdy římské legie obsazovaly Hispánii, severní Afriku a západní Asii, začala proudit 
v žilách jeho obyvatel semitská krev. To byl průvodní znak osudové helénizace Říma, procesu, 
který již předtím způsobil civilizační únavu Sýrie, Egypta a dalších východních mocností.428 
Sabinská aristokracie byla vytlačována semitskou demagogickou demokracií: „Lid, plnící ulice, se 
oddával úplně vábení tohoto živlu. Věk svobodných zřízení a zákonitostí byl na sklonku. Následující 
věk byl věkem násilných státních převratů, velikých klaní a porubání, velikých zvrhlostí, zpustlostí. 
Myslíme, že jsme někde v Tyru v době jeho úpadku a skutečně, úměrně k plošné výměře státu jsou 
poměry podobné: změtení nejrozmanitějších plemen nemohoucích se dosmísiti, nemohoucích 
opanovati jedno druhé, nemohoucích se porovnati a namajících jiné volby nežli buď despotismus, 
nebo anarchii.“429  
Ve výše zmíněných údobích se občas objeví myslitel nebo státník, který si uvědomí hloubku krize a 
pokusí se nalézt východisko. Takovou osobností byl například Platón, který však nebyl schopen 
ovlivnit veřejný život. Rozkladu se pokusil bezvýsledně čelit thébský vládce Epameinóndás. 
Existovala však jedna historická osoba, která ve své vzpouře proti etnickým zákonům dějin téměř 
uspěla: „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 hroutila do propasti. To byl Lucius Cornelius 
Sulla. Pravý patricius římský, uhnětený z politických ctností, nemající ctností soukromých, 
nestrachující se o sebe, strachující se o druhé, neměl slabostí. Když jednou měl cíl, když bylo 
odkliditi překážku, když šlo o uskutečnění vůle, neviděl nic jiného kolem sebe. Bylo-li k dosažení 
účele 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.“430     
Tato pasáž je z hlediska výkladu Gobineauova díla velmi důležitá, protože se v ní autor 
pravděpodobně nejvíce přiblížil možnosti aktivistického vzdoru vůči rasové degeneraci. Dostal se 
opravdu Arthur Gobineau na oběžnou dráhu logiky směřující u jeho údajných následovníků 
k ideologii rasového totalitarismu? Mnohé by tomu na první pohled nasvědčovalo. Máme zde Řím, 
společnost, která podléhá rozkladné semitizaci. Je pravdou, že Gobineau na rozdíl od nacistů tento 
pojem nespojoval s Židy, ale s míšenci mezi bílou a černou rasou, nicméně osudové slovo, které se 
stane noční můrou a špatným svědomím dvacátého století, bylo vyřčeno. Sulla v Gobineauově 
pojetí však nebyl idealista nebo revolucionář hledající recept v abstraktních filosofických systémech 
nebo ideologiích, ale brutální realista, jehož cílem bylo obnovení republiky prostřednictvím 
patricijských rodů s ušlechtilou krví. Pouze původní nezkažená aristokracie Horatiů a Fabiů mohla 
porazit plebejská vojska „bestiálního Gaia Maria“. Proto Sulla, „aby dodal mužnosti oslabenému 
tělu, postínal na sta hlav, zničil, do vyhnanství poslal ty, které nepohubil a překrutě pronásledoval – 
daleko méně lidi plebejské než osobnosti významné, jež mu byly překážkou tím, že nebyly schopny 
sloužiti jeho úmyslům. Tím, že takto okleštil starý peň, chtěl z něj dostati nově pučící pupence, jež by 
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nalily takovým množstvím zdravé šťávy, jako předešlé. Doufal, že prořezávaje větve nehodné, 
dodělal by se vylekáním zdatných, a že by takto demokracie obdržela z jeho ruky neoblomné 
náčelníky a rozhodné pány, aby se tím zmátořila.“431 
Theodor Mommsen ocenil Sullu následujícím způsobem: „V této celé dlouhé vojenské a politické 
dráze neprohrál Sulla jedinou bitvu, nemusil nikdy couvnout ani o krok a nezmýlen nepřáteli a 
přáteli dovedl své dílo až k cíli, který si určil on sám.“432  
Sullův teror byl zaměřen téměř výlučně proti elitám, přičemž v jeho proskripcích nenacházíme ani 
tak aspekt eugenický (jaký existoval ve Spartě nebo nacistickém Německu), ale spíše radikálně 
moralizující. Sulla se snažil probudit k životu staré sabinské rody (jejichž árijský základ byl již 
dávno zanedbatelný) a učinit z nich na základě hegemonie senátu a marginalizace tribunátu lidu 
(jehož prostřednictvím se k moci drala podřadná smíšená krev nižších vrstev) nástroj revitalizace 
římské republiky: „Hle, co mu po právu patří; ale je nepopiratelno, že sebe větší genius nemůže na 
dlouho zastaviti přirozený běh věcí, tak jako lidská práce nemůže zabrániti Gangu, aby netvořil a 
neodplavoval dočasné ostrůvky, jimiž tato řeka tu a tam zaplňuje svoje široké koryto.“433  
Lucius Cornelius Sulla neuspěl. Rezignoval, vzdal se funkce diktátora a dožil v ústraní, ve kterém 
už jeho pouhý zjev nadále děsil radikální plebejce. Arthur Gobineau sám podotkl, že Sullu nechválí, 
ale pravděpodobně marně bychom v dějinách hledali osobnost, která s takovým nasazením (byť 
bezvýsledně) vystoupila proti osudovému rasovému míšení. Sullu nemůžeme srovnávat 
s Boulangerem, Mussolinim, Codreanem nebo Hitlerem. Byl skutečným konzervativcem, nikoliv 
hlasatelem rasové revoluce založené na systematické genocidě. Sulla nepostihoval lidi na základě 
jejich pokrevního původu, ale politických postojů a jednání, strhávajícího společnost do močálu 
demagogie a chaosu. Pokud by Gobineau poznal diktátory dvacátého století, bezpochyby by mu 
připomněli spíše populistického Gaia Maria, vůdce zfanatizovaných semitizovaných davů, než 
aristokrata a „posledního republikána“ Lucia Cornelia Sullu. Modernita postrádá zjev Sullova 
formátu. Při srovnání Sullovy jednoznačně definované politické vize a Caesarovy bezradnosti po 
vítězství v občanské válce se nám nabízí parafráze známého Masarykova výroku: Sulla, nikoliv 
Caesar. Dejme slovo Joachimu Fernauovi: „Mohli byste se zeptat, je-li Sulla můj ideál. Ale to by 
byla chybná otázka. Mluvíme-li o ideálech, nesmí být ve hře ´kdo´, protože každé ´kdo´ je 
podmíněné dobou; ideálem může být jen ´co´. Mým ideálem je Sulla ve státě, který žádného Sullu 
nepotřebuje.“434      
Řím se definitivně rozpadl ve dva odlišné národy, obdobně jako se mnohem později podle 
Boullainvierse Francie rozdělila v germánský národ aristokratů a keltský národ buržoazie: sabinské 
patricie a semitské plebejce. Sulla pouze získal pro Řím trochu času. Jeho stín se nadále tyčil za 
matným státnickým výkonem Cicerona, ale nezastavil nástup „semitského“ Říma.435 
Největší doba římské literatury, reprezentovaná Plautem, Vergiliem nebo Horatiem, náležela již 
semitskému neboli helénistickému Římu: „Takovíto lidé byli velikými duchy, ale nikoli Římany, po 
chemicku řečeno.“436 Řím zaplavovali noví lidé, božstva, myšlenky, pověry a požitky, přicházející 
z Východu. Potomci zakladatelů Říma se stali vymírajícím druhem: „Ušlechtilí Sabiňané, 
zneuznaní, krčící se někde v nejtemnějším zákoutí lidových čtvrtí umírali hladem na dlažbě města, 
proslaveného jejich předky.“437 Itálie pozbyla hospodářských dvorců, ustalo pěstování obilí a chov 
zvířat; země se změnila v rozsáhlou zahradu, posetou letními sídly a letohrádky pro zábavu.438 
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Dobytí Galie neposílilo Řím čerstvou krví, ale naopak zavleklo semitské etnické prvky na sever od 
Alp. Obyvatel Galie se stal míšencem; obdobně jako dnešní Angličan není podle Gobineaua rasově 
čistým potomkem Sasů, ale je „míšeninou člověka bretoňského, frýského, anglického, dánského a 
normanského“.439 
Gobineau se podivoval, že římské císařství, které zmítáno a rozkládáno etnickým chaosem toužilo 
již jen po klidu, neustavilo na rozdíl od Asýrie, Persie nebo Makedonie dědičnou vládu.440 Příčiny 
viděl ve skutečnosti, že ve státě, který nebyl ztotožněn s určitým národem, neboť skutečný římský 
národ nikdy neexistoval, nemohla z žádné skupiny obyvatelstva vzejít dynastie 
s nezpochybnitelným dědičným nárokem.441 Za nahodilostí výběrů císařů se skrývala etnická 
nestabilita říše. Jaký byl tedy úděl obyvatel semitského Říma: „Bylo jim dáno náboženství, jež 
vlastně náboženstvím nebylo, bylo jim dáno zákonodárství, jež nepatřilo žádnému plemeni, byli mu 
dáni panovníci, jež vynesla náhoda a kteří požadovali jen dočasnou, okamžitou moc.“442 Řím neměl 
nic vlastního, ani náboženství, ani zákonodárství, ani jazyk, ani literaturu. Vše upadlo do průměrné 
a prázdné banality: „Strašlivá ethnická anarchie vládla této ztroskotané společnosti, složené z drtě 
národů. … Ale tato směska plemen nejen že konečně znemožňovala řádnou vládu, ona k tomu ještě 
ničila hlavní pudy a vlohy, z nichž jedině stálost státních institucí může vzejíti.“443 Od Augustovy 
doby nezrodil Řím žádnou vznešenou a slavnou osobnost.444 Lidé se odpoutali od veřejného dění, 
podlehli skepticismu, „tu usměvavému, tu nevrlému“, který lhostejně přehlížel vše, co se netýkalo 
každodenního života, a jenž si nadevše ošklivil budoucnost.445 Semitismus usmrtil poslední 
zbývající aristokracii: „Stát beze šlechty, to je sen mnohých dob. Na tom, že tak tratí národnost 
svoje opěrné sloupy, svou mravní historii, svoje archivy, na tom nezáleží: všecko je v pořádku, jen 
když marnivost prostředního člověka snížila nebesa na dosah ruky.“446 Udělení občanství všem 
obyvatelům říše ponížilo ty, kterým ostatní záviděli, ale je samotné nepozdvihlo.447 Řím byl 
ovládnut davem, který byk „příliš pitomý, než aby něco chápal sám od sebe, a ostatně otrávený 
úspěchem ničemných koryfeů nízkého původu, kteří udělavše si napřed obecenstvo, pak stranu, 
došli k cíli, jak se nebi zalíbilo: mnozí ke znamenitým úřadům, většina pak k bohaté hojnosti 
donašečů a jen trochu příliš málo se jich dostalo na popraviště.“448 Gobineau pohrdal takzvanými 
ctnostnými Římany, zřejmě mu příliš připomínali jeho současníky: „Ať se dívám sebe upřeněji, 
nevidím nikde v římské společnosti vývoj ani jedné myšlenky mravní, ani jediného citu, jejichž 
původ bych nemohl nalézti v minulosti, ať již to je v drsnosti domorodců nebo v užitkářské kultuře 
Etrusků, nebo ve složité rafinovanosti semitizovaných Řeků, nebo v oduševnělé krvežíznivosti 
Karthaga a Španělska.“449 To, co však Gobineau pravděpodobně Římu nejvíce vyčítal, byla 
skutečnost, že „by považoval za nejhloupější pošetilost a bláznovství dělati nebo jen mysliti něco 
takového, jako je krásná myšlenka sebezapírání, tvořící základ morálky germánské a rytířské, z níž 
tolik i křesťanství vytěžilo.“450       
Arthur Gobineau pokládal za absurdní názor, že antickou civilizaci vyvrátil vpád severských 
barbarů.451 Řím se zničil sám, protože na rozdíl od Indie nebo Číny nedokázal vytvořit instituce, 
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které by zabránily rasovému míšení. Civilizace nesplynula s národem. Toto neblahé dědictví 
zanechal Řím Západu, jehož civilizační jednota byla až do moderní doby rozdrobována a 
oslabována nacionálním partikularismem. Římská říše dospěla k naprosté nemohoucnosti: „Z 
užitkářského genia Etrusků a Kimbrů italiotských, ze živé a vřelé fantasie Semitů nezůstalo Římu 
nežli budovatelské umění pro nevkusné pomníky a velké stavby a umění opakovati mělce jako 
brebentící stařec to, co druhdy bylo vynalezeno. Místo spisovatelů a sochařů znali pouze pedanty a 
zedníky, takže barbarství tu nemělo, co by mohlo udusiti z toho prostého důvodu, že talenty, 
geniové, elegantní mravy, vše to již dávno zmizelo.“452  
Poté Gobineau přechází k rasové charakteristice pozdního Říma: „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; pokládaje 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 nepochybující, že zeměkoule i se svým doprovodem planet byla stvořena jen pro 
něj.“453    
Jak výrazně s tímto degenerovaným typem kontrastoval severský Germán: „Co byl ten barbar vůči 
této opovrženíhodné bytosti? Muž s plavými vlasy, s pletí bílou a růžovou, širokých plecí, veliký 
postavou, mohutný jako Alcid, odvážný jako Theseus, obratný, hebký, ničeho na světě se nebojící a 
smrti z toho nejméně. Takovýto Leviatan měl o všem pojmy – správně či nesprávně, 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 civilisace byla bohatší než civilizace jeho a hleděl vybádati 
proč. Nebylo to ono rámusivé děcko, jak se to obvykle mínívá, nýbrž mladík čilý, dobře vědoucí o 
svých skutečných zájmech, vědoucí kudy na to, aby dobře viděl, cítil, srovnával, usuzoval a 
svobodně volil lepší. Když marnivý a bídný Říman stavěl svoji darebnost proti bystrému soupeři-
barbarovi, kdo tu rozhodl o vítězství? Jistě pěst toho druhého. Tato pěst, padající jako železná 
hmota na leb ubohého synovce Remova, jej ponaučila, na kterou stranu teď přešla síla. Nu a kterak 
se pomstil zdeptaný Říman? Plakal a křičel předem do budoucích staletí, aby ona pomstila 
civilisaci v jeho osobě utlačovanou. Ubohý červík! Podobal se vrstevníkům Vergila a Augusta asi 
tak jako Shylock králi Šalomounovi.“454   
Severskému barbarovi se podařilo převzít z římské civilizace vše, co stálo za zachování. Již od 
druhého století po Kristu byla přítomnost germánského prvku základní podmínkou zachování 
římského impéria jako životaschopného politického útvaru. Gobineau vyzvihl historickou úlohu 
Germánů při revitalizaci semitského Říma: „Není ničeho slavnějšího v letopisech lidstva než úloha, 
kterou měli severští národové.“455  
Posláním Říma nebylo obohatit lidstvo o nové myšlenky a vynálezy. Jeho obrovská síla nepřispěla 
k pokroku, ale v mnoha případech naopak k úpadku. To, co ale Římu nelze upřít, byla jeho 
eklektická schopnost integrovat a zachovat z ostatních umírajících kultur a etnik Středomoří řadu 
podnětů, které později předal severskému barbarství.456 Řím představoval prázdnou nádobu, která 
se naplňovala podle nahodilých okolností příslušnou etnickou směsí: etruskou, sabinskou, 
semitskou a germánskou. Dualismus barbarství a civilizace byl podle Gobineaua zavádějící, protože 
semitský Řím se propadal do propasti, z níž jej mohli zachránit pouze germánští barbaři: „V 
organizaci římské … tisíce soupeřících národů, tisíc nepřátelských si vzájemně zvyků, tisíc trosek 
rozháraných civilisací se vzájemně potíralo niterně. Nebylo tu ani jediné snahy po vybřednutí z tak 
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obludného zmatku, jež by to všecko neohrožovala zhroucením do ještě větší hloubky. Jako jediné 
pouto tu byl katastr, nivelizující to pravidla finanční správy, tedy vlastně negativní nestrannost 
zákona; ale nebylo tu ničeho, co by připravovalo, co by uspíšovalo příští nějaké nové morálky, 
nebylo tu nějaké pospolitosti názorů, nějaké snahy po jednotné pospolitosti lidstva ani také nic 
takového, co by ohlašovalo rozumářskou civilisaci, jako je naše dnešní a kterou bychom nikdy 
nebyli měli, kdyby germánské barbarství nebylo přineslo její vzácné rouby a kdyby se nebylo 
postaralo o to, aby se ujaly na vetché snítce pasivního, ovládaného, stísněného, vždy 
nesympatického římanství.“457 Obrodný potenciál Germánů představoval fenomén nemající 
v dějinách starověku obdoby. Byl to počátek nového věku.    
Viděli jsme již, jak revolta mnohých árijských kmenů proti ideologii bráhmanismu zalidnila asijské 
stepi v prostoru mezi Evropou a Indií. Počátkem prvního tisíciletí před Kristem se tak zrodil 
rezervoár národů, jejichž vitalita a energie dodaly novou sílu degenerované Římské říši. Arthur 
Gobineau soudil, že migrující árijští Roxolani, kteří v osmém století před Kristem dosáhli povodí 
Volhy, se rozdělili přibližně ve čtvrtém století před Kristem na dva proudy. První z nich zamířil do 
Pomořanska a jižního Švédska, zatímco druhý dospěl podél pobřeží Severního ledového oceánu až 
do Norska.458 Zmíněné populace se staly základem germánského etnika.459 Ze své skandinávské 
základny podnikaly od třetího století před Kristem válečné výpravy do střední Evropy. Kimbrové a 
Teutoni, jejichž zuřivý nápor k jihu zastavil Gaius Marius, byli míšenci  Germánů a Keltů.460 
Germánský náčelník Ariovistus, s nímž se střetl Gaius Iulius Caesar, nebyl již podle Gobineaua 
obyčejným barbarem, ale výrazným a inteligentním státníkem.  
Bylo čistě otázkou času, kdy se impozantní germánská masa přelije přes hranice zesláblého 
římského impéria. Ne vždy si Germáni během „stěhování národů“ uchovali původní rasovou 
čistotu. Podařilo se to do značné míry Gotům, které z jejich východoevropského království vypudil 
Attila, jehož Hunové byli spíše árijského než mongolského původu.461 Vandalové, kteří způsobili 
chaos v severní Africe a nechvalně prosluli zpustošením Říma, nesli v sobě výraznou slovanskou a 
semitskou etnickou příměs. Navzdory této degeneraci platili Kabylové, jejich údajní vzdálení 
potomci, za „nejpracovitější, nejinteligentnější a nejužitkářštější ze západoafrických obyvatel“.462 
Langobardi, Burgundi a Frankové náleželi podle Gobineaua k populacím, v jejichž žilách kolovala 
relativně čistá árijská krev, která se však postupně semitizovala.  
Sasové netoužili vstupovat na území Římské říše. Usadili se na teritoriu dnešního Německa nebo 
zamířili dále na západ na Britské ostrovy. Tato skromnost, která je držela mimo hlavní proud dějin 
pozdní antiky, se jim bohatě zúročila v budoucnosti a Arthur Gobineau pokládal Anglosasy ze 
jediný národ, který si do určité míry uchoval původní árijský charakter.463 Hunský tlak prakticky 
zbavil východní Evropu árijských populací, které se soustředily převážně na severozápadě 
kontinentu: „Z tohoto přeskupení ethnických prvků pak vznikla celá organizace moderních dějin.“464 
Germánský duch prodloužil životaschopnost a účinnost římských legií a vlády nad Římskou říší: 
„Duch jarlů, válečných náčelníků, se zmocňuje praktického vladaření a jsme oprávněni již tvrditi, 
že Řím jest germanizován, ježto semitský princip padá do hlubin sociálního oceánu a na jeho 
hladině se nechává nahraditi novým sociálním útvarem arijským.“465 
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Vztah mezi Germány a Římem byl dlouhodobý a založený na vzájemném ovlivňování: „Germáni 
napadli Řím v den, kdy se stali je pažemi, jeho nervy, jeho silou. První jeho bod, jehož se zmocnili, 
byl trůn a ne snad násilím nebo uchvácením; domorodé obyvatelstvo samo, poznávajíc, že je 
v koncích, je volalo, jim platilo, je korunovalo.“466 Charakter Říma se změnil. Germáni byli 
válečníci; válka se stala přirozeným stavem císařské správy a armáda nejzdravějším orgánem a 
záštitou společnosti. Germánští žoldnéři zabránili civilizační katastrofě. Bez jejich přispění by se 
rasová degenerace nezastavila a vše „od Dunaje až po Siciliii a od Černého moře po Anglii by se … 
rozpadlo v prach, jako se to stalo jižním provinciím království Neapolského a většině zemí přední 
Asie“.467 Kdyby se Gótové usadili v severním Černomoří a nebyli kočovníky z Východu přinuceni 
překročit Dunaj, vznikl by bezpochyby ve východní Evropě mimo hranice Říše římské silný 
germánský stát. Mezitím by se však rozklad Itálie, Galie a Hispánie dovršil. A když by jednoho dne 
gótští kolonizátoři překročili Alpy a vstoupili do jihozápadní Evropy, nalezli by zde na zarostlých 
troskách civilizace společnost připomínající  Alžírsko v roce 1830. Západní Středomoří by se stalo 
pouhým přívěskem mocného severovýchodu.   
V sociálním životě se germánské panství projevilo postupným odstraněním otroctví a uvolněním 
nevolnictví, které se v době semitského Říma silně utužovalo. Člověk mohl nyní svobodně nakládat 
se svým tělem, jak mu to zaručovaly civilní i církevní zákony.468 
Úspěch mnohých germánských skupin při ovládnutí římské administrativy vzbudil žárlivost a závist 
„nejednoho kmene, unaveného bídným živobytím uprostřed močálů a lesů“.469 Nastalo osudové 
soupeření mezi zahraničními a říšskými Germány. Přicházeli Gothové, Frankové a Burgundi. 
V následujících konfliktech se rozplývala idea římské státnosti. Když ostrogótský vůdce Odoaker 
provedl jeden z mnoha palácových převratů, během kterého prohlásil osobnost římského panovníka 
za zbytečnou, ani si neuvědomil, že tímto aktem usmrtil Říši západořímskou.470 Podle Gobineaua 
nicméně  germánský substrát způsobil, že když Karel Veliký převzal v roce 800 titul římského 
císaře, nevypadalo to jako anachronismus. Germánství bylo zárukou kontinuity. Římský duch, 
představující směs etnických trosek starověkého Středomoří, přetrval i po formálním zániku říše 
obdobně, jako nikdy zcela nezmizel genius helénistický a asyrský.471  
Mezitím byly tlakem kočovníků z Východu vypuzeny na Západ smíšené slovanské populace. To 
způsobilo vážné oslabení germánského živlu na území dnešního Německa, který se udržel souvisleji 
pouze ve Frísku, Vestfálsku, Hannoversku a Porýní.472 Tam ve Středomoří, kde autochtonní 
obyvatelstvo postupně převládlo nad germánským prvkem - zejména v Itálii - nastal podobný vývoj 
jako v Řecku po řecko-perských válkách: Politická životaschopnost byla vyměněna za impozantní 
vzestup uměleckých a literárních schopností.473 
Normané se vylodili v Pobaltí a pronikli přes ruské roviny až ke Konstantinopoli: „Položili základ 
budoucnosti největšího, nejtrvalejšího a nejrozsáhlejšího státu slovanského, davše mu za tmel a 
pojidlo svoji arijskou podstatu. Bez nich by nebylo bývalo Ruska.“474 Rusko by však podle 
Gobineaua nikdy neudrželo svoji velikost, pokud by nebylo vystaveno neustálým vlivům 
přicházejícím ze Západu: „Přispěním německých zemí, přispěním německých knížat celé roje 
správních úředníků, generálů, profesorů, umělců, řemeslníků německých, anglických, 
francouzských, italských, zvolna, ale neustále se sem stěhovavcích, udržovaly pod jařmem národní 
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pudy a přiměly je k tomu, aby bezděčně hrály čestnou a velkou úlohu v Evropě. Všecko, co v Rusku 
znamená nějakou politickou moc v západoevropském smyslu slova, vše, co sbližuje tuto zemi 
s germánskou civilisací, je neruské.“475 Existuje na Západě rozšířená představa, že Slované jsou 
mladým a vitálním plemenem, kterému patří budoucnost. To je však hluboký omyl: „Slované jsou 
rodina převelmi stará, nevypotřebovanější, nejmíšenější, nejdegenerovanější ze všech. Již před 
Kelty byli vysíleni. Tato soudržnost pominula, když přínos skandinávské krve byl vypotřebován; cizí 
vlivy ji znovu daly do pořádku a dosud ji udržují; ale i ty za mnoho nestojí. … Se zřetelem k západu 
Slované mohou zaujímati jen podružné místo, jsouce odkázáni v této příčině jen na pořadí 
doplňovací a učňovské v moderní civilisaci.“476 Výsadní postavení Ruska je dáno pouze jeho 
strategickou polohou mezi Evropou a Asií, dvěma výrazně odlišnými celky lidstva: „Tvoříť Slované 
nespočetné davy od Čech a Petrohradu až ke hranicím Číny. Udržují takto mezi žlutými míšenci 
různých stupňů onen nepřetržitý řetěz ethnického souručenství, jenž nyní obepíná severní polokouli 
a kterým koluje proud příbuzných pojmů a vloh.“477             
Vytvoření ruského státu však nebylo jedinou zásluhou Normanů, kteří se usadili na Britských 
ostrovech, pronikli do Středomoří, povznesli francouzskou provincii Neustrii a objevili Nový svět. 
Jejich přítomnost ve Skandinávii ve společenství Finů, Slovanů a Keltů byla patrná ještě ve 
válečných výbojích Gustava Adolfa a Karla XII.478   
Na ruinách starověké společnosti se tak postupně díky Germánům rodila civilizace mnohem 
skvělejší a obdivuhodnější, než byl starý Řím: „Římanská civilizace nic nevynašla, ta jen brala 
plnýma rukama, odkud se dalo, plody cizí, ostatně již uvadlé dobou. Kdežto my jsme si vytvořili 
nové pojmy, vybudovali jsme novou civilisaci a za toto dílo máme co děkovati středověku.“479 
Feudální horlivost, rozkvět písemnictví a hudby, teologické disputace a rozvoj matematiky, to vše je 
plodem pozoruhodného civilizačního vzepětí. Carpini, Montecorvino či Marco Polo, příslušníci 
malých a chudých státečků, se hnali do neznáma poháněni zvídavostí a odvahou, která přesahovala 
veškeré římské či řecké představy. Středověk zahrnoval rovněž velké utrpení, kterého nebyl ušetřen 
vykořisťovaný nevolník, utiskovaný měšťan, okradený rytíř nebo zajatý král. Za mnoho horší než 
toto strádání však Arthur Gobineau pokládal rezignovanou lhostejnost starověkých národů, které již 
po ničem netoužily a nic nemilovaly, otupeny třeštěním v povrchních zábavách.480      
Vzestup dynastie z Valois přinesl rehabilitaci galsko-římského živlu, který vyzval na souboj 
germánské rytířstvo, jehož kultura včetně pojmu cti se ocitla v defenzívě. Císařství spoutalo 
nezávislost šlechty, která upadala do stavu blízkého poddanství. Ozbrojený statkář již nebyl 
základem nebo oporou státu, ale spíše jeho ozdobou.481 „Cosi přihroublého a všedního, co nepatřilo 
ani k živlu germánskému ani ke krvi hellenisované, se vsáklo do všeho. Rytířská literatura vymizela 
z hradů, které stojí nad břehy Rýna; byla nahrazena skladbami rýpavě posměšnými, hrubě oplzlými, 
tupě groteskními, jak je znávalo městské obyvatelstvo.“482 
Renesance představovala revitalizaci římského podkladu, obnovení záliby v blahobytu a přepychu, 
idealizaci Řeků a Římanů a zavrhování germánství: „Byla to krutá a nelítostná křížová výprava 
proti všemu, co se vytvořilo za tisíc let. Ledva že se něco prominulo křesťanství.“483 Itálie se opět 
stala římskou a vzápětí se zřítila do politické nicotnosti podobně jako ve čtvrtém století po Kristu. 
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Francie se chopila jejího dědictví a snažila se opětovně spoutat novými formami etnický a 
intelektuální chaos. Byl to ale marný  zápas proti nakažlivé myšlence moderního rovnostářství.  
Z Gobineauových úvah vyplývá, že je to přízrak Říma, trpícího prvotním hříchem etnické 
nesourodosti, který se jako permanentní prokletí vznáší nad Evropou. Germánům, těmto potomkům 
uprchlíků před řádem bráhmanismu, se přes nesmírně záslužnou úlohu, kterou sehráli při 
revitalizaci Západu, nepodařilo vystoupit z jeho stínu. Řím je jakousi věčně se navracející 
reinkarnací Tyru, hlavního města starověké revoluce. Moderní době však schází Alexandr, 
vyvratitel Tyru, který by ji zbavil římského prokletí.  
Jaký je podle Gobineaua obraz moderní civilizace poloviny devatenáctého století? Hlavní příčinu, 
proč Evropa ještě úplně nepřipomíná pozdní semitský Řím, vidí Arthur Gobineau v rezistenci 
germánského etnického prvku, který je stále rozptýlen mezi obyvateli starého kontinentu.  
Itálie se nezadržitelně propadá do stavu, ve kterém se nalézala ve třetím století po Kristu. Výjimkou 
jsou některé regiony, například Piemontsko. Španělsko je silně prostoupeno semitskými vlivy, ale 
stále se udržuje v jisté rovnováze. Jižní Francie se prakticky ztratila v etnickém chaosu. 
V Rakousku přetrvává germánský element pozitivně působící na místní slovanské obyvatelstvo. 
Řecko a Turecko čerpají zbytek své etnické síly z germánského substrátu nacházejícího se 
v Anatolii. Rusko je zase obrovskou imitací Západu, pod jejímž povrchem se skrývá sterilní směs 
bílé a žluté rasy.484   
Největší koncentrace lidské síly, energie a vitality se soustředí v prostoru, ve kterém germánský 
prvek vzdoruje rozkladnému účinku románského živlu. Jsou to území ležící severně od pomyslné 
čáry, jež 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 arijského, byť i 
znetvořené, obnažené, nepochybně i zvadlé, ale přece ne úplně přemožené. Tam také jedině bije 
srdce společnosti lidské a tedy také srdce civilisace.“485 
Co bude dále? Mnozí myslitelé „vidí již v dálce dny, kdy ledy smrti pokryjí kraje, které jsou nám 
dnes nejmilejší, nejrozkvetlejší; a předpokládajíce tuto dobu bližší nežli skutečně jest, hledají místo, 
kde lidstvo by mohlo podle jejich přání zahájiti nové období vývoje s novým životem.“486 Zmínění 
vizionáři hledí s nadějí za Atlantický oceán na Nový svět. 
Tím se Gobineau poprvé obrátil k Americe a jejím původním i pozdějším obyvatelům. Francouzský 
spisovatel souhlasil s názorem Flourense a Garnota, že neexistuje jednotná americká rasa, která by 
se nacházela na stejné hierarchické úrovni jako bílé, žluté nebo černé plemeno.487 Amerika byla 
podle Gobineaua mínění v minulosti vícekrát vystavena migraci přicházející z Asie a 
pravděpodobně i jiných světadílů a tato skutečně se odrazila na značné diverzitě indiánských 
kmenů. Původní americkou rasou bylo žluté plemeno, jehož většinu ale v dávné minulosti přinutila 
blíže neurčitá katastrofa kontinent opustit. Obyvatelé Ameriky odešli hromadně do východní Asie, 
kde vytlačili příslušníky černé rasy z Číny na jih a bílé Chamity, Semity a Árijce na západ a 
jihozápad.488 „Americký lid tedy jest vlastně jen pořidlý potomek vyobcovanců a trosečníků. Jeho 
území tedy představuje obydlí opuštěné, příliš veliké pro ty, kteří v něm bydlí a kteří se vůbec 
nemohou zváti přímými a legitimními dědici praprvotných pánů.“489 
Místní indiánské civilizace se zrodily pod vlivem Evropanů připlouvajících od desátého století 
z Islandu a Grónska.490 Gobineau zdůraznil, že až do roku 1347 byla spojení mezi Grónskem a jižní 

                                                
484 Gobineau, Arthur, 1942, II, str. 342-343. 
485 Gobineau, Arthur, 1942, II, str. 343. 
486 Gobineau, Arthur, 1942, II, str. 343. 
487 Gobineau, Arthur, 1942, II, str. 345. 
488 Gobineau, Arthur, 1942, II, str. 355. 
489 Gobineau, Arthur, 1942, II, str. 356. 
490 Gobineau, Arthur, 1942, II, str. 364. 



                                                                                                                                         
                                          Tento předmět je inovován v rámci projektu IHISTUD – Inovace výuky  

historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog  
spolufinancovaného z Evropského  sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 
 

 

Kanadou častá a snadná, protože si do zdejších lesů zajížděli Skandinávci pro stavební dřevo.491 
Zmíněný civilizační impulz byl ale slabý. Americké civilizace byly křehké a zhroutily se při prvním 
nárazu: „Americké národy obdržely tedy v jediném okamžiku a ve dnu velmi stmělém světlo 
civilisace. Nyní zase jsou ve svém pravidelném stavu: je to cosi jako poloviční intelektuální nic a nic 
je z toho nevytrhne nežli fysická smrt.“492 Tento tragický úděl rasové smrti neodvrátí ani míšení 
s evropskými kolonisty: „Jižní Amerika, zkažená ve své kreolské krvi, nemá už žádného prostředku, 
kterým by zastavila pád svých míšenců všeho druhu a všech tříd. Pro jejich úpadek není léku.“493   
Při hodnocení evropské kolonizace Nového světa Arthur Gobineau označil španělský a portugalský 
přístup za liberální. Navzdory počátečnímu brutálnímu násilí se Španělé naučili respektovat místní 
politické instituce a aristokracii a i když Montezumu sesadili a odsoudili k smrti, nadále o něm 
hovořili jako o „veličenstvu“. Indiány se snažili zavázat vytvářením příbuzenských vazeb.494 
Gobineau vysvětloval tuto vzájemnou přitažlivost rasovými důvody. Španělští conquistadoři 
pocházeli z Andalusie a v jejich žilách převládala semitská krev smíšená s iberskými a keltskými 
žlutými elementy. Mezi dobyvateli a podmaněnými tak existovalo vzdálené rasové příbuzenství 
projevující se sklony k míšení. Rovněž Francouzi, usazující se v Kanadě a na Antilách, měli kořeny 
převážně v Bretani a Normandii a jejich galská krev podněcovala podvědomou rasovou solidaritu 
s autochtonními obyvateli Nového světa. Naproti tomu francouzští kolonisté si udržovali odstup od 
černých otroků a mulatů.495   
Anglosasové přišli do Ameriky jako potomci árijských dobyvatelů Indie, Číny, Egypta a Evropy. 
Jejich chování vůči místním populacím bylo zcela jiného řádu než jednání výše uvedených 
románských národů: „Zbytky anglosaského lidu v Severní Americe tvoří skupinu, která nepochybuje 
ani na okamžik o své vrozené vyvýšenosti nad ostatním člověčenstvem ani o právech rodových, jež 
tuto vyvýšenost jí udělují. Prosycena takovýmito principy, jež jsou spíše pudy než pojmy a ovládána 
zcela jinak náročnými potřebami nežli byly potřeby těch století, 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 pustiny; 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. Germáni 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 brahmán, ani mág nepocítil 
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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 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.“496     
Stálo za to uvést výše zmíněný citát v plném znění, protože představuje jednu z nejradikálnějších 
obžalob modernity ze strany západního myslitele. Anglosasové jsou podle Gobineaua ve vztahu 
k původním obyvatelům Ameriky nositeli zvláštního instinktu smrti, který nemá historický 
precedens. Již pouhý dotyk s naší civilizací mění domorodé kultury ve stíny a následně je odsuzuje 
k zániku. Jsou-li údajně hranice islámu krvavé, pak pomezí moderní západní civilizace bylo 
lemováno nicotou. O více než sto let později alegoricky zobrazil tento smrtonosný dech Západu jiný 
velký vizionář, spisovatel Ray Bradbury v Marťanské kronice. Bylo to něco, co tradiční koloniální 
impéria Západu až do konce osmnáctého století neznala. Gobineau identifikoval ideu čistého 
etnického vyhlazování anticipující genocidu nacistického rasového totalitarismu, jehož vrcholem 
byl holocaust. Francouzský autor vytušil povahu rasové války moderní doby vyznačující se v pojetí 
Hannah Arendtové tzv. bumerangovým efektem přenášejícím násilí praktikované v koloniích 
zpátky na území Západu a banalitou zla zakrývající zločiny proti lidskosti neosobním 
byrokratickým aparátem.  
Gobineau sice ocenil árijské dědictví přítomné v severoamerické tradici, ale zároveň vyslovil 
obavu, že příchod nových přistěhovalců „podprostřední jakosti“ způsobí obdobný etnický chaos, 
s nímž se setkáváme v Mexiku nebo Brazilii: „Avšak kdo jsou ti noví přistěhovalci? Jsou to 
nejrozmanitější vzorky plemen staré Evropy, které bychom nejméně čekali. Jsou to produkty drtě 
všech dob: Irů, Němců, nějací Francouzi jsou tu, tolikrát pomíšení a Italové, kterých je tu nejvíc. 
Souhrn těchto všech degenerovaných typů způsobí nutně nový ethnický nepořádek; takovéto 
nepořádky nejsou nic nového ani nečekaného; nevytvoří žádnou kombinaci, která by se nebyla 
vytvořila nebo nemohla vytvořiti na naší pevnině. Není ani jediného plodného prvku, který by se 
nemohl vynořiti z takové kombinace a i kdyby nakrásně jednoho dne konečné produkty, vyplývající 
z nezpočetných míšení Němců, Irčanů, Italů, Francouzů i Anglosasů, se definitivně sjednotily a 
zamalgamovaly na jihu s krví, skládající se z podstaty indiánské, negerské, španělské a portugalské, 
není možno si představiti, že by se z takové strašlivé slátaniny vzešlo co jiného nežli nesouvislé 
pořadí … nejdegenerovanějších bytostí.“497   
Nejvýraznější silou, přítomnou v americké společnosti, kterou Arthur Gobineau sledoval „se 
zájmem, ale bez sympatií“, byl její „užitkářský pud“ realizující se v obchodu. Spojené státy 
americké nejsou prvním obchodnickým státem v dějinách. Ty, které jim předcházely, nezanechaly 
po sobě nic, čím by přispěly k obrodě lidstva. Gobineau pochyboval, že by New York někdy 
zastínil svým významem Karthágo.498 Toto severoafrické město, dědic Tyru a Sidonu, „nepřičinilo 
ani za zrnko ničeho hodnotného k semitské civilisaci, ani nezabránilo jejímu úpadku v den jí 
určený“.499 Obdobně „Konstantinopol bylo město, které při svém způsobu utváření se zdálo býti 
předurčeno k tomu, aby zastínilo co do nádhery přítomnost, minulost a přeměnilo budoucnost“.500 
Svým bohatstvím, hospodářskou silou, lidnatostí a vzdělaným obyvatelstvem připomínal v mnohém 
Spojené státy americké. „A jakým penízem splatil Konstantinopol veškeru péči? Neučinil nic, 
nevytvořil nic; žádný z neduhů, jež staletí nahrnula na hlavu římského světa nedovedl 
Konstantinopol zhojiti. Ani jediná obroditelská myšlenka nevyšla z jeho obyvatelstva. Nic 
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nenaznačuje, že by Spojené státy severoamerické, ještě všednějším druhem obyvatelstva osazené než 
toto ušlechtilé město a zvláště nežli Karthago, mohly se ukázati schopnějšími.“501   
Arthur Gobineau nevěřil, že by domněle „mladá“ Amerika, skládající se ve skutečnosti z „vyžilých 
etnických prvků“, mohla vytvořit vyšší civilizaci, disponující lepšími zákony a vznešenějšími 
myšlenkami: „Na dlouhé a truchlé cestě do nové vlasti pohled na oceán vystěhovalce nepředělá. 
Jací odpluli, takoví připlují. Pouhá doprava s místa na místo neobrodí plemena napolo 
vypotřebovaná.“502 Potud tedy Gobineauův názor na vyhlídky Spojených států amerických. 
Árijští Germáni, kteří se náhle objevili uprostřed upadající semitské římské společnosti, se smísili 
s keltskými, slovanskými a galořímskými národy a vytvořili moderní civilizaci. Nic mocného a 
vitálního již v lůně bílé rasy nepřebývá. Árijci přišli jako poslední, aby prostřednictvím celosvětové 
expanze sblížili, sdružili a smísili všechny možné lidské typy. Tato árijská globalizace je posledním 
slovem historie, která se jejím prostřednictvím slaďuje s kosmickým řádem. Dějiny skončily, 
protože se zrodilo jednotné lidstvo, stejnorodé, banální a umírající, prakticky jediný organismus bez 
rušivých výjimečných individualit vracející se zpátky do Přírody, z níž se kdysi vynořilo. Lidstvo 
složené Nietzscheových „posledních lidí“, „lidí bez hrudi“, kteří se vzdali veškerých velkých tužeb, 
aspirací a vzepětí. Přichází věk „prostřednosti síly tělesné, prostřednosti krásy, prostřednosti 
schopností 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. Jejich postavy, jejich 
rysy, jejich tělesné návyky budou si úplně podobné. Budou míti i stejnou dávku tělesné síly, stejné 
usměrnění pudové, stejný poměr ve schopnostech, a tato povšechná úroveň bude skličující i 
pobuřující. Národy – nikoli národy, nýbrž stáda lidí – tísněna a deptána ponurou ospalostí, budou 
žíti ztrnule v jakési nicotnosti, jako přežvykující buvoli ve stojatých loužích pontinských bažin. Snad 
se samy budou považovati za nejmoudřejší, nejučenější a nejzpůsobilejší ze všech bytostí, které kdy 
žily; vždyť my sami, pozorujíce ony veliké památníky Egypta a Indie, jež bychom nikdy nedovedli 
napodobiti, nejsme-liž my sami přesvědčeni, že naše nemohoucnost právě dokazuje naši 
povýšenost?“503           
Průvodním jevem nekonečného míšení je podle Gobineaua dramatické snížení počtu obyvatelstva a 
vylidnění, které postihlo všechny význačné regiony, jež proměňuje v pustiny. Střední Asie, 
Mezopotámie nebo západní Afrika kdysi byly mraveništi oplývajícími množstvím lidnatých měst. 
Stejný osud čeká Rusko, Čínu, Indii, Francii, Anglii, Španělsko nebo Itálii.504 
Celkově Arthur Gobineau přisoudil lidské vládě na zemi trvání deseti až čtrnácti tisíc let, z nichž 
uplynulo již údobí mladosti a mužné dospělosti. Nyní následuje „stařecká pouť k bídnému 
zániku“.505 A potom? Potom bude oněmělá zeměkoule dál opisovat svou neměnnou dráhu pustým 
vesmírem.506 
Pojednání o nerovnosti lidských ras se v prvních letech po svém vydání prodávalo velmi špatně. 
Nikdo je nepřivítal jako paradigmatické či průlomové dílo a příslušníci antropologické a 
etnologické komunity Gobineaua v zásadě vždy ignorovali. To však neznamená, že by se záhy 
nenalezli vlivní vzdělanci, kteří by se s Gobineauovým opus magnum neseznámili. Ernest Renan 
pochopil knihu v zásadě správně nikoliv jako rasistické dílo, ale jako troufalou polemiku s ideou 
pokroku.507 Gobineauův přítel Prosper Mérimée napsal v listopadu 1855, že pojednání představuje 
radikální útok na největší dogmata devatenáctého století a přesvědčivě vyvrací osvícenskou tezi, že 

                                                
501 Gobineau, Arthur, 1942, II, str. 378. 
502 Gobineau, Arthur, 1942, II, str. 379. 
503 Gobineau, Arthur, 1942, II, str. 396. 
504 Gobineau, Arthur, 1942, II, str. 397. 
505 Gobineau, Arthur, 1942, II, str. 398. 
506 Gobineau, Arthur, 1942, II, str. 398. 
507 Eugène, Eric, 1998, str. 49.  
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pověry, ateismus a úpadek morálky zabíjejí společnost.508 Merimée souhlasil s Gobineauovou vizí 
degenerace západní civilizace; příčinu ale viděl především v úpadku vzdělání a náležité výchovy.509  
Nejdůkladnější kritika přišla od Alexise de Tocquevilla. Tento Gobineauův ochránce a přední 
francouzský liberál zaujal zpočátku dvojznačný postoj.510 Autorovi poslal povzbuzující dopisy, 
zatímco v listu Gustavu de Beaumontovi přiznal, že nedokázal přečíst oba díly Gobineauovy 
knihy.511 Tocqueville se záhy osmělil a prohlásil, že nezná dílo, které by bylo více protiliberální než  
Pojednání o nerovnosti lidských ras. Vyjadřuje názory starce, nikoliv mladíka. Výkřik zoufalství. 
Filosofie ředitele hřebčince.512 Gobineau propadl krajnímu materialismu a fatalismu, který není 
ničím jiným než starým kalvinismem artikulovaným v podobě rasového idiomu a ústícím 
do naprostého popření lidské svobody.513  
Alexis de Tocqueville, který byl většinou dobrým prorokem, vytušil nebezpečí implicitně obsažené 
v knize a Gobineauovi napsal: „Poté, co jsme se domnívali, že můžeme změnit sebe samotné, si nyní 
myslíme, že jsme neschopni se reformovat; kdysi jsme vystavovali na odiv přemíru pýchy, nyní jsme 
se ponořili do ponížení, jež není o nic méně přemrštěné. Věřili jsme, že můžeme dosáhnout 
čehokoliv, a nyní soudíme, že nedosáhneme vůbec ničeho, že každý zápas a úsilí jsou bezcenné a že 
naše krev, svaly a nervy budou vždy silnější než naše ctnosti a vůle. Je to velká choroba našich 
časů, jež jsou protikladem minulosti. Vaše kniha, ať již zaměříte Vaše argumenty jakýmkoliv 
směrem, spíše posílí, než vyléčí nemoc.“514  
Západní civilizace trpí ochablostí, nedostatkem vůle a touhy po velkých činech a myšlenkách - 
v tom se Tocqueville s Gobineauem, obdivovatelem rytířství, shodoval. Gobineauovo Pojednání o 
nerovnosti lidských ras však může podle Tocquevillova názoru tento stav pouze zhoršit. Arthur 
Gobineau radí lidem, aby se smířili se svým údělem, protože proti své rasové předurčenosti 
nemohou nic podniknout: „Jaký máme zájem na přesvědčování zbabělců, kteří žijí v barbarství, 
ochablosti nebo otroctví, že jejich stav vyplývá z povahy rasy a že nemohou učinit nic pro to, aby jej 
změnili?“515 Učení o rasách je jako opium, které je podáváno nemocnému, jehož se krev se již sama 
od sebe zastavuje.516  
Rasový výklad dějin v Gobineauově podání Tocqueville odmítal; pokládal jej za pravděpodobně 
mylný, ale zcela určitě zhoubný:517 „Copak nevidíte, že z vašeho učení nezbytně vychází veškeré zlo, 
které je spojeno s permanentní nerovností – pýcha, násilí, pohrdání bližním, tyranie a útlak ve 
všech svých podobách?518 …  Jiní vyvodí z vašich prorockých úvah o dekadenci a teorií, které je 
ospravedlňují, praktické závěry, které byste si ani nepřál ani byste je nepředvídal.“519 Za jedinou 
                                                
508 Boissel, Jean, 1993, str. 130. 
509 Eugène, Eric, 1998, str. 49. 
510 Po vydání prvních dvou dílů Pojednání o nerovnosti lidských ras v roce 1853 Alexis de Tocqueville Gobineauovi 
napsal: „Il ne faudrait … pas vous décourager, si vous n´aviez pas immédiatement le succès que mérite, en tout cas, un 
si grand et si profond travail. Les cause n´en seraient pas dans le livre, mais dans le temps où il parait“ (Biddiss, 
Michael D., 1970a, str. 627). O tři roky později, kdy vyšly zbývající svazky, Tocqueville dodal: „Comment voulez-vous 
qu´un livre de philosophie transcendante comme le vôtre, qu´un livre en quatre volumes, tout rempli d´érudition, puisse 
parvenir à troubler le profond sommeil léthargique qui appesantit en ce moment l´esprit français?“ (Biddiss, Michael 
D., 1970a, str. 627) 
511 Gobineauovy teze mu připadaly jako „système de maquignon“, „particulièrement favorable aux vices de notre temps 
(la lâcheté, l´indifférence et la mollesse)“ a „la prétention se joignant … à la médiocrité“ (cit. Biddiss, Michael D., 
1970a, str. 628). 
512 Eugène, Eric, 1998, str. 50. 
513 Biddiss, Michael D., 1970a, str. 628. 
514 Cit. Biddiss, Michael D., 1970a, str. 629. 
515 Cit. Biddiss, Michael D., 1970a, str. 628. 
516 8. ledna 1856;  cit. Biddiss, Michael D., 1970a, str. 629-630. 
517 Cit. Biddiss, Michael D., 1970a, str. 628.  
518 Cit. Biddiss, Michael D., 1970a, str. 633.  
519 Cit. Boissel, Jean, 1993, str. 132.  
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civilizační sílu, která je s to překonat nebezpečné pokušení rasové hierarchie a relativizovat veškeré 
rasové rozdíly, považoval Alexis de Tocqueville křesťanství.520  
Tocqueville byl přesvědčen, že v Německu bude mít Pojednání o nerovnosti lidských ras větší 
ohlas než ve Francii, neboť Němci jako jediní v Evropě zahoří vždy pro to, co pokládají za 
abstraktní pravdu, aniž se zamyslí nad praktickými důsledky svého jednání.521 Rovněž Ernest Renan 
se domníval, že Německo ocení Gobineauovy teze lépe než Francie: „Napsal jste nejpozoruhodnější 
knihu plnou intelektuální síly a originality, ve Francii ji však nebude porozuměno. Francouzským 
vzdělancům jsou vzdáleny etnografické úvahy. Francie příliš nevěří rase, protože rasová skutečnost 
byla prakticky vymazána z jejího vědomí. Zjistil jsem stejnou potíž v jazykovědě. Fakt, že 
francouzský jazyk je usazeninou čtvrtého až pátého řádu, představuje bezpochyby jednu z příčin, 
proč francouzská mysl nedospěla a přijala jen s obtížemi skutečné principy srovnávací filologie. Ta 
mohla vzniknout pouze mezi Němci, kteří stále spočívají u svých prvotních kořenů a hovoří jazykem, 
jenž v sobě obsahuje svůj vlastní původ.“522 V dané chvíli však ještě Německo nebylo očividně 
připraveno. V roce 1856 zaslal Artur de Gobineau výtisk Pojednání o nerovnosti lidských ras 
Alexanderu von Humboldtovi, tehdy již osmaosmdesátiletému starci, který Gobineauovi v dopise 
zdvořile poděkoval a uvedl, že „samotný titul knihy se protiví jeho starému přesvědčení o 
nevhodnosti nešťastného členění na vyšší a nižší rasy“.523 
Alexis de Tocqueville se nicméně zachoval jako loajální přítel, který dokázal oddělit osobní 
sympatie od názorového nesouladu. „I když nemám rád dílo, mám rád jeho autora, a to je 
důležitější,“ napsal Gobineauovi již v listopadu 1853.524 Neměli bychom brát Tocquevillova slova 
na lehkou váhu. Obsahují příliš mnoho tvrzení, která prověřil čas, než abychom je mohli odbýt jako 
plané moralizování. Tocqueville dokázal do značné míry odhadnout, jaká nebezpečí pro vývoj 
moderní civilizace se skrývá v rasové ideologii.  
Gobineauova obhajoba nepůsobila příliš přesvědčivě. Pojednání o nerovnosti lidských ras 
explicitně označil za vědecké dílo, z něhož vyplývají možná nepohodlná, nicméně objektivní fakta. 
525 Stylizoval se tak do úlohy lékaře, který „neříká lidem, že jsou spaseni či zatraceni, ale říká jim, 
že umírají.“526   

                                                
520 „Quand à l´esprit du christianisme, son trait distinctif n´est-il pas d´avoir voulu abolir toutes les distinctions de race 
que la religion juive avait encore laissé subsister et de ne faire qu´une espèce humaine dont tous les membres fussent 
également capables de se perfectionner et de se ressembler? Comment cet esprit peut-il, je dis naturellement et pour le 
gros bon sens de la foule, se concilier avec une doctrine historique qui fait des races distinctes, inégales, plus ou moins 
faites pour comprendre, juger, agir, et cela par suite d´une certaine disposition originaire qui ne peut chander et qui 
limite invinciblement le perfectionnement de quelques-unes? Le christianisme a évidemment tendu à faire de tous les 
hommes des frères et des égaux. Votre doctrine en fait tout au plus des cousins dont le père commun n´est qu´au ciel; 
ici-bas il n´y a que des vainqueurs et des vaincus, des maîtres et des esclaves par droit de naissance“ (24. ledna 1857; 
cit. Biddiss, Michael D., 1970a, str. 630).   
521 30. července 1856; cit. Biddiss, Michael D., 1970a, str. 633.  
522 Cit. Budil, Ivo, 2002, str. 191-192. 
523 Cit. Budil, Ivo, 2002, str. 192. 
524 Cit. Boissel, Jean, 1993, str. 130. 
525 „Si la vérité n´a pas une moralité supérieure en elle-même, je suis le premier à convenir que mon livre en manque 
tout à fait, mais il n´a pas non plus le contraire, pas plus que la géologie, pas plus que la médecine, pas plus que 
l´archéologie. C´est une recherche, une exposition, une extraction de faits. Ils sont ou ils ne sont pas. Il n´y a rien à dire 
de plus“ (cit. Biddiss, Michael D., 1970a, str. 629). 
526 „Si je suis un corrupteur, je le suis avec des corrosifs et non pas avec des parfums. C´est qu´au fond, soyez-en sûr, il 
n´y a rien de cela dans mon livre. Je ne dis pas aux gens vous êtes excusables ou condemnables, je leur dis: vous 
mourez. Loin de moi l´idée de prétendre que vous ne pouvez pas être conquérants, agités, transportés d´activités 
intermittentes, loin de moi de vous empêcher de le faire ou de vous y pouzder. Cela ne me regarde nullement. Mais je 
dis que vous avez passé l´âge de la jeunesse, que vous avez atteint celui qui touche à la caducité. Votre automne est 
plus vigoureux, sans doute, encore que la décrépitude du reste dum onde, mais c´est un automne, l´hiver arrive et vous 
n´avez pas de fils. … Je ne suis pas plus assassin que le médecin qui dit que la fin approche. J´ai tort ou j´ai raison. Si 
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Navzdory použité rasové terminologii lze jen obtížně označit Pojednání o nerovnosti lidských ras 
za antropologickou studii. V každém případě však šlo o dílo historické, které je možno zařadit do 
kontextu dobového francouzského historiografického myšlení. Historické psaní představovalo ve 
Francii významný politický nástroj. Jak známo, „devatenácté století myslelo historicky“, přičemž 
dějiny byly pro tehdejší vzdělance klíčem k pochopení povahy lidské společnosti. V tomto smyslu 
představovalo Pojednání o nerovnosti lidských ras vyhrocenou polemiku nejen s whigovským 
výkladem dějin, jehož nositelem byl ve Francii zejména François Guizot, ale také s různými 
socialistickými mesianistickými vizemi, například v podání Philippa Josepha Benjamina 
Bucheze.527 Lidstvo podle Gobineaua nesměřuje k Pokroku, ono naopak umírá! A utrpení, kterými 
lidé procházejí, nejsou obětí, jíž musí vykoupit svobodu a štěstí budoucích generací, ale 
symptomem úpadku a rozkladu. 20. června 1856 Gobineau napsal Antonu Prokeschi von Osten, že 
svým dílem říká současným obyvatelům Západu: „Nalézáte se uprostřed naprosté dekadence, vaše 
civilizace zapadla do bahna, vaše inteligence je čadící lampou, jste již napůl v hrobě. … V hloubi 
mé duše se nachází nenávist vůči demokracii a její zbrani, jíž je revoluce. Nalézám uspokojení 
v tom, že ukazuji revoluci a demokracii, odkud přicházejí a kam jdou.“528 V této nedůvěře vůči 
historické úloze demokracie nebyl Gobineau osamělým. Například Ernest Renan byl přesvědčen, že 
je třeba „se vyléčit z demokracie. Civilizace vzniká jako výtvor aristokracie, je dílem malého počtu 
šlechticů a kněží … a udržovat ji představuje rovněž aristokratický úkol“.529 
V dopise napsaném 29. listopadu 1856 v Teheránu Gobineau označil Pojednání o nerovnosti 
lidských ras za doklad, že nepřijímá „nejoblíbenější a nejrozšířenější“ ideje devatenáctého století, je 
znechucen revolucí „špinavých halen“ a nepokládá politické instituce vytvořené ve Francii během 
uplynulých pěti století za svobodné. Pojednání o nerovnosti lidských ras tak představuje pokus 
vysvětlit vědeckými prostředky, proč francouzský národ nebyl schopen nikdy v průběhu svých 
dějin vytvořit autentickou demokracii.530  
Pojednání o nerovnosti lidských ras není vědeckým dílem, a to ani v měřítku tehdejší doby. Jeho 
prvotním motivem byl protest a morální pohoršení, které na sebe vzalo – možná nahodile - podobu 
rasistického diskurzu. Jean Boissel se dokonce domnívá, že kdyby Arthur Gobineau nenazval své 
nejznámější dílo Essai sur l´inégalité des races humaines, ale například Considérations sur les 
causes de la grandeur et la décadence des civilisations, možná by nyní náležel k řadě 
polozapomenutých francouzských literátů devatenáctého století, ale s nejvyšší pravděpodobností by 
nebyl označován za „otce moderní rasové ideologie“.531   
To, čím Gobineauvo Pojednání o nerovnosti lidských ras v prvních letech druhého císařství nejvíce 
provokovalo, nebyl rasismus, ale především odsouzení myšlenky pokroku a liberalismu. Není 
známo, že by například francouzští abolicionisté či filantropové obhajující práva původního 
obyvatelstva byli Gobineauovou knihou pobouřeni. Kontroverzní nebyla problematika hierarchie 
ras, ale budoucnost liberální postosvícenské společnosti, kterou Arthur Gobineau s odvoláním na 
soulad mezi kosmickým a historickým řádem odmítl.             
Arthur Gobineau byl pravděpodobně překvapen, když jej v lednu 1855 navštívil v Paříži bývalý 
americký konzul v Alexandrii George Robins Gliddon, aby jej informoval, že stoupenci zachování 
otroctví ve Spojených státech amerických připravují překlad Pojednání o nerovnosti lidských ras do 
angličtiny. Jako kdyby Mefistofeles navštívil Fausta a ukázal mu zlověstnou budoucnost jeho díla. 

                                                                                                                                                            
j´ai tort, de mes quatre volumes, il ne reste rien. Si j´ai raison, les faits échappent à tout désir de les voir autrement que 
les lois naturelles ne les ont faits“ (20. dubna 1856, cit. Biddiss, Michael D., 1970a, str. 630).  
527 Furet, François, 2007, str. 122-127. 
528 Cit. Boissel, Jean, 1994, str. 111. 
529 Gildea, Robert, 2008, str. 246. 
530 Boissel, Jean, 1994, str. 110-111. 
531 Boissel, Jean, 1993, str. 15. Gobineauovo srovnání různých typů civilizací a jejich výdobytků v zásadě zopakoval 
v roce 1952 francouzský antropolog Claude Lévi-Strauss v knize Rasa a dějiny (1999, str. 34-35).     



                                                                                                                                         
                                          Tento předmět je inovován v rámci projektu IHISTUD – Inovace výuky  

historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog  
spolufinancovaného z Evropského  sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 
 

 

Gobineau význam tohoto setkání zprvu pravděpodobně nepochopil. O otrokářství se nezajímal; ve 
světlé zítřky Severní Ameriky nevěřil; Afričany pokládal za intelektuálně podřadné a emocionálně 
nevyrovnané, nicméně uznával, že pouze díky míšení příslušníků bílého a černého plemene se 
zrodilo umění jako určitá kompenzace za rasovou degeneraci. Jak uvedl Jean Boissel, černoši byli 
pro Gobineaua vášnivým, dionýským pólem lidstva.532 Snědý Orfeus doprovází hrou na lyru 
soumrak lidstva.             
Bylo by proto nespravedlivé stigmatizovat Gobineaua za to, že americkou iniciativu neodmítl. 
Většina jeho současníků, včetně například historika Julese Micheleta, se vyjadřovala o obyvatelích 
Afriky s mnohem větším despektem a na rozdíl od Gobineaua jim nepřiznávala žádnou úlohu 
v dějinách lidstva.533 Ještě ve druhé polovině dvacátého století uvedl francouzský historik a čelný 
představitel školy Annales Fernand Braudel, že pro pochopení minulosti Afriky je geografie 
důležitější než historiografie.  
Americký překlad Gobineauova díla vyšel již následujícího roku ve Filadelphii pod názvem The 
moral and intellectual diversity of races. Jeho autoři, Henry Hotz a Montgomery a Josiah Nottovi 
(který napsal i předmluvu), vynechali celé rozsáhlé pasáže a učinili tak z Gobineaua odpůrce 
abolicionismu.534 Jak nicméně vyplývá z jeho korespondence s Antonem Prokeschem von Osten, 
Gobineauovi byly posléze úmysly Jižanů jasné. Jejich snahu ironizoval, ale v zásadě mu pozornost 
Američanů lichotila.535 Bylo to samozřejmě lidské. Ve Francii jej v této době ignorovali. Přesto se 
nelze ubránit dojmu, že právě tehdy, před odjezdem na diplomatickou misi do Persie, Gobineau 
selhal a nese tak značnou míru odpovědnosti za svoji pozdější špatnou reputaci. Tocqueville jej sice 
důrazně a opakovaně varoval, ale samolibost v tomto případě převážila nad prozíravostí.   
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
532 Boissel, Jean, 1993, str. 131. 
533 Jules Michelet napsal: „Etre nègre, c´est bien moins une race qu´une véritable maladie“ (cit. Boissel, Jean, 1993, str. 
132). 
534 Biddiss, Michael D., 1970a, str. 631. 
535 Arthur Gobineau nazval již 2. dubna 1855 v dopise Prokeschovi americkou verzi své knihy „une machine de guerre 
contre les négrophiles“ a 20. června 1856 v jiném listu určenému rakouskému diplomatovi se vyjádřil o Američanech 
kriticky: „N´admirez-vous pas aussi mes amis les Américains, qui croient que je les encourage à assommer leurs 
nègres, (…) mais qui ne veulent pas traduire la partie du livre qui les concerne“ (cit. Boissel, Jean, 1993, str. 131). 
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11. Sociální darwinismus 
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Dnes, kdy se ekonomické a intelektuální těžiště současného světa pomalu, ale jistě přesouvá 
z demograficky stagnujícího a vyčerpaného Západu do jiných ohnisek Eurasie, která zřejmě 
dokážou efektivněji než my zhodnotit plody modernity, je pro nás stále vzdálenější atmosféra 
panující přibližně mezi lety 1875 až 1914. Tehdy byla západní civilizace díky své hospodářské a 
vojenské převaze a nepopiratelné vitalitě celoplanetární autoritou, o které nešlo diskutovat či jí 
vzdorovat.Byla to doba, kdy Kiplingovy verše – dnes krajně politicky nekorektní – působily 
naprosto autenticky: 
To bělochů je břímě: 
své syny vyšlete, 
ať v cizích krajích slouží 
těm, jimž prý pány jste; 
ať obranný jsou pancíř 
divochům divných ras, 
z nichž každý plaše zírá,  
půl děcko a půl ďas.   
Západ věřil ve své civilizační poslání a hrdinské pojetí života a tuto svoji víru vyjádřil v různých 
vitalistických ideologiích a filosofiích, mezi které náležel i takzvaný sociální darwinismus. Dříve, 
než se pokusíme toto značně heterogenní hnutí blíže vymezit, zastavme se u poněkud problematické 
otázky jeho otcovství. V tomto roce si připomínáme sto padesát let od vydání Darwinova spisu O 
původu druhů. Mezi širší veřejností bylo Darwinovo jméno spojováno především s názorem, že 
živočišné a rostlinné druhy nebyly dány ve své současné podobě na počátku věků aktem stvoření, 
ale procházejí nekonečnými proměnami, transformují se z druhů méně přizpůsobených přírodnímu 
prostředí v druhy odolnější a adaptabilnější: na konci tohoto dlouhého řetězce naplněného bojem a 
přežívání nejsilnějších, nejobratnějších a nejpřizpůsobivějších stojí člověk. Z Darwinovy teorie 
vyplývala pro viktoriánskou sensitivitu šokující teze, že pokud byl svět stvořen, bylo to učiněno bez 
milosti a lásky. Zakotvení lidské existence v přírodě bylo často chápáno jako obhajoba mravního 
relativismu a nihilismu a otřásalo náboženským vědomím doby. Například komentátor listu 
Edinburgh Review prohlásil, že pokud se Darwinova teorie potvrdí, “i ti nejsvědomitější lidé budou 



                                                                                                                                         
                                          Tento předmět je inovován v rámci projektu IHISTUD – Inovace výuky  

historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog  
spolufinancovaného z Evropského  sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 
 

 

nuceni odmítnout pohnutky, pod jejichž vedením se snažili vést ušlechtilý a ctnostný život, protože 
byly založeny na omylu. Naše mravní cítění se ukáže být pouhým instinktem vytvořeným evolucí. ... 
Jsou-li tyto názory pravdivé, brzy nastane revoluce v myšlení, která otřese společností od samých 
základů, protože zničí posvátnost svědomí a náboženský cit.”536 V sociálních vědách bylo na 
darwinismus nahlíženo jako na pokus vědecky ospravedlnit machiavelismus a ukázat, že 
Hobbesova „válka všech proti všem“ a „boj o život“ jsou přirozeným, univerzálním zákonem 
přírody i lidstva.  
Autoři, které více či méně oprávněně řadíme mezi představitele sociálního darwinismu, byli 
v zásadě přesvědčeni o tom, že Darwinovy teze jsou aplikovatelné i na lidskou společnost a že 
sladění přírodního a sociálního řádu prostřednictvím darwinismu umožní společnost buď pochopit, 
nebo ji i radikálně změnit, to znamená pozitivně reformovat a revitalizovat, a to i za cenu 
politováníhodné, ale nutné eliminace slabých, postižených a méněcenných. Sociální darwinismus 
tak otevřel cestu nejen pro ospravedlnění ovládnutí tzv. nižších méněcenných mimoevropských ras, 
ale i pro eugenické programy rasového zušlechtění v rámci samotné západní civilizace. Mnozí 
historici dnes zpochybňují rozšířenou představu o údajně silném odporu, který musel Charles 
Darwin a jeho stoupenci takřka heroicky překonávat.  Například francouzský badatel André Pichot 
zdůraznil, že představa o zarputilém a zdlouhavém boji údajně „pokrokového“ darwinismu proti 
„reakcionářskému“ kreacionismu je oblíbeným mýtem.537 Ve skutečnosti se darwinismus rozšířil 
mezi západními vzdělanci poměrně rychle, protože vycházel vstříc militantnímu a 
nacionalistickému duchu doby.538 Jacques Novicow napsal již počátkem dvacátého století, že 
sociální darwinismus umožnil pozdvihnout pravidla banditismu na úroveň univerzálních přírodních 
a sociálních zákonů.539 Sociální darwinismus uzavřel alianci s rasovou ideologií, podpořil vizi 
nadřazenosti árijské rasy, a podle Hannah Arendtové nebo Arthura Koestlera významně přispěl 
k vytvoření intelektuální atmosféry, v níž uzrála například ideologie německého nacismu. 
Byl Charles Darwin sám sociálním darwinistou? Darwin, který významnou část života strávil 
prakticky v ústraní, obdivoval liberálního politika Williama Gladstona a pozdně osvícenskou a 
positivistickou filosofii Johna Stuarta Milla. Vystupoval jako abolicionista, to znamená odpůrce 
otroctví. Na druhé straně byl přesvědčen o morálním a výjimečném historickém poslání britského 
impéria a bezpochyby by nalezl pochopení pro výše zmíněné Kiplingovy verše. V roce 1861 
vyslovil podporu vyhlášení nezávislosti amerického Jihu. Ani úvahám o aplikaci biologické evoluce 
na vývoj lidských ras se Charles Darwin nevyhýbal. Skutečnost, že Evropané porazili osmanské 
Turky, kteří ještě v historicky nedávné době Západ smrtelně ohrožovali, přičítal Darwin jejich větší 
úspěšnosti v „boji o přežití“. V knize O původu člověka Charles Darwin uvedl, že naše civilizace 
buduje azylové domy pro duševně nemocné, postižené a nemocné, zavádí zákony proti chudobě a 
snaží se udržet při životě i beznadějné případy. Tím umožňujeme, aby se méněcenní příslušníci 
společnosti dále rozmnožovali, a dovolujeme to, čemu bychom při chovu zvířat vždy bránili – 
oslabení našeho druhu. 
Charles Darwin tak některými svými názory, které v zásadě odrážely převažující dobové mínění, 
bezpochyby předznamenal ducha sociálního darwinismu. Jeho skutečnými zakladateli však byli 
především dva jiní anglosaští autoři: duchovní a ekonom Thomas Robert Malthus (1766-1834) a 
všestranný a obtížně zařaditelný myslitel Herbert Spencer (1820-1903). 
Thomas Robert Malthus se ve svém rozsáhlém dvousvazkovém díle An Essay on the Principle of 
Population, jehož konečné šesté vydání vyšlo v roce 1826, pokusil polemizovat s osvícenským 
historickým optimismem a ideály pokroku, které pro něho ztělesňovali především markýz 
                                                
536 Cit. Robert Wright, 1995, str. 345-346, přeložil Antonín Hradilek. 
537 „On est ici très loin de la légende qui prétend que le darwinisme dut combattre durement pour s´imposer contre un 
créationnisme qui aurait été omniprésent“ (Pichot, André, 2000, str. 75). 
538 Bouglé, Celestin, 1904.  
539 Novicow, Jacques, 1910, str. 54. 
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Condorcet a Godwin. Jak známo, Malthus byl přesvědčen, že počet lidstva na zemi vzrůstá 
geometrickou řadou, zatímco množství potravin a zdrojů pouze řadou aritmetickou. Z tohoto 
důvodu je lidstvo odsouzeno k hladomorům, válkám a epidemiím, které Thomas Robert Malthus 
chápal jako nutnou regulaci lidských populací v rámci obecného „boje o přežití“ („struggle for 
existence“), což byl pojem, který Malthus razil. Filantropie a sociálně zaměřené zákonodárství 
mohou tento stav pouze zhoršit. Darwin se seznámil se zmíněnou Malthusovou knihou roku 1838 a 
představovala pro něho podle jeho vlastního svědectví jednu z klíčových inspirací pro teorii 
přírodního výběru. 
Charles Darwin velmi obdivoval dílo Herberta Spencera, zejména studii Outline of Cosmic 
Philosophy, i když zároveň přiznával, že ne všemu v textech tohoto myslitele úplně rozuměl. 
Spencer, který byl samouk bez formálního vzdělání, předložil svoji evoluční vizi na počátku 
padesátých let devatenáctého století, přičemž za univerzální kosmický proces přechod od systémů 
homogenních k heterogenním. Byl to Herbert Spencer, kdo roku 1852 zavedl populární pojem 
spjatý s darwinismem – „přežití nejzdatnějšího“ („survival of the fittest“). Spencer převzal 
Malthusovu tezi o disproporci mezi velikostí populace a množstvím zdrojů, ale odpověděl na ni tak, 
že čím výše na evoluční škále určitý druh nebo rasa dospěje, tím více se sníží jeho plodnost, čímž 
zároveň poklesne existenční tlak daný nedostatkem zdrojů.  
Rovněž Charles Darwin reagoval na Malthusovu výzvu, ale na rozdíl od pesimistického a 
fatalistického Malthuse byl Darwin přesvědčen, že na nedostatek zdrojů reaguje konkrétní druh či 
populace progresivně, to znamená rozvojem svých fyzických a mentálních schopností. Darwin tak 
v jistém smyslu na vrcholu viktoriánské éry a zcela v souladu s politikou Williama Gladstona, jehož 
obdivoval, obnovil v úvahách o evoluci optimistický a reformistický étos osvícenství. 
Samotný sociální darwinismus se opět od Darwina odklonil a představoval v mnohém rehabilitaci 
původního malthusiánského substrátu obsaženého v Darwinově teorii, který byl přetvořen jednak 
v ospravedlnění nadvlády bílé rasy, jednak v nastínění v utopického, revitalizačního procesu 
samotné západní společnosti.                
Pokud jde o první kategorii, legitimizaci koloniální nadvlády a nadřazenosti Evropanů, sociální 
darwinisté zde navázali na argumenty jdoucí až k samotným počátkům rasového myšlení do 
osmnáctého století, kdy černí otroci pracující na plantážích v Karibiku nebyli považováni za 
plnohodnotné lidské bytosti.       
Německá filosofka Hannah Arendtová zdůraznila v díle Původ totalitarismu zásadní vliv koloniální 
zkušenosti, která nabyla ve druhé polovině devatenáctého století zcela nové podoby. Tehdy podle 
jejího názoru došlo k přechodu od tradičního kolonialismu, zahrnujícího silný étos civilizační mise, 
kulturní asimilace či náboženské konverze domorodého obyvatelstva, k imperialismu, který na toto 
takzvané „břímě bílého muže“ rezignoval a jehož hlavním motivem bylo pouhé ekonomické 
kořistnictví a mocenská expanze. Imperialismus přeměnil podmaněné oblasti ve zvláštní zóny, 
v nichž neplatil morální řád a zákony mateřské země, ale ve kterých panoval zvláštní režim 
umožňující rasovou segregaci, genocidu, nucené práce, transfer obyvatelstva a fyzické tresty. Právě 
v zámoří, především pak v Africe, se Evropané naučili, že určité lidi lze označit za nižší a 
podřadnou rasu, zatímco jiným je naopak dovoleno si přiřknout status rasy vyšší a vládnoucí z vůle 
přírodních zákonů. Zrodila se tak specifická politická kultura, která - přenesena zpátky do Evropy a 
aplikována na místní obyvatelstvo - umožnila zrod moderního rasového totalitarismu. Hannah 
Arendtová hovořila v této souvislosti o tzv. bumerangovém účinku imperialismu a fašismus by pak 
představoval „evropský kolonialismus dovezený domů“. Sociální darwinismus se svojí rétorikou 
přežití nejzdatnějšího včetně tvrzení, že právo vyplývá z nadřazenosti, bezpochyby sehrál při tomto 
ideologickém procesu zásadní úlohu. 
Darwinových tezí využil pro obhajobu otroctví Američan Charles Loring Brace (1826-1890), 
jehož kniha The Races of the Old World vyšla v roce 1863 během války Severu proti Jihu. Braceův 
názor, že „takzvané otroctví na Jihu je přirozeným a normálním údělem černé rasy“, podpořili 
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například John H. Van Evrie (1814-1896) a Joseph Le Conte (1823-1901). Francouzská 
darwinistka Clémence-Auguste Royerová (1830-1902), která roku 1862 přeložila Darwinovu 
knihu O původu druhů do francouzštiny, označila rasové míšení za „nemorální“ a nepochybovala o 
tom, že „vyšší rasy“ jsou předurčeny k tomu, aby vyhladily „rasy nižší“. Royerová byla 
přesvědčena o nutnosti rasové války mezi Árijci a „nižšími rasami“, které mohou být ponechány 
naživu jen pro potřeby manuální práce v koloniích. 
Rasová válka byla oblíbenou metaforou užívanou sociálními darwinisty pro charakteristiku 
etnických vztahů. V roce 1887 napsal francouzský darwinista Georges Vacher de Lapouge 
následující varovnou předpověď: „Střetnutí ras se právě nyní chystá propuknout uvnitř národů a 
mezi národy, a nezbývá, než se tázat, zda ideje bratrství a rovnosti lidí nejsou proti přírodě. … Jsem 
přesvědčen, že v příštím století se lidé budou zabíjet po miliónech kvůli rozdílu jednoho nebo dvou 
stupňů lebečního indexu. Lidé budou identifikováni prostřednictvím tohoto znaku, který nahradil 
biblický šibolet a lingvistické pouto, ... a poslední sentimentalisté uzří nejmasovější vyhlazování.“ 
Vacher de Lapouge nebyl jediným temným vizionářem. Spisovatel Gustave Flaubert poznamenal 
20. července 1870, den po vypuknutí prusko-francouzské války, v dopise George Sandové: „Jsem 
zhnusen, rozladěn hloupostí mých krajanů. Nevyléčitelné barbarství lidstva mne naplňuje černým 
smutkem. … Vracíme se k válce plemenné? Pro strašné jatky, které se chystají, není ani záminky. 
Jest to chuť k válce pro válku.“ A 3. srpna 1870 dodal: „Možná, že se zas vrátí plemenné války. Než 
uplyne století, uvidíme miliony lidí vraždících se na potkání. Celý Orient proti celé Evropě. Proč 
ne? Velké kolektivní práce, jako je prokopání šíje Suezské, možná jsou v té nebo v oné formě 
přípravou k těm nestvůrným konfliktům, o nichž nemáme představy.“ Tyto apokalyptické 
předpovědi se pokusil vyložit z antropologického hlediska člen Pařížské antropologické společnosti 
Armand de Bréau de Quatrefages, který 21. září 1871 prohlásil, že pojem rasy a rasové odlišnosti 
přinesl do vztahů mezi lidmi a národy úplně novou kvalitu, která učinila z války neměnnou součást 
lidské existence. Pokud totiž vznikne nepřátelství mezi národy nebo státy, nesnášenlivost může být 
zmírněna duchem rytířství a vzájemného respektu, přičemž antagonismus nepřesáhne míru, jež by 
znemožnila usmíření a trvalejší mír. Nic takového však neplatí pro pojem rasy, v níž je skryto cosi 
natolik archaického a fatálního, že mezi dvěma populacemi, které se ztotožní s rozdílnými rasami, 
probíhá fanatický zápas o holé přežití končící totálním vyhlazením jedné z nich. Zarputilá a 
neukojitelná nenávist vyplývající z odlišné rasové identity je bez hranic.  
Jednotlivé rasy se naučily nenávidět způsobem, jakého tradiční kmeny, etnika či národy nebyly 
schopny. Tradiční násilí, jehož se dopouštěli staří Řekové, Římané, Mongolové nebo Španělé, mělo 
sice za následek milióny mrtvých, vylidněné oblasti a zničená města, ale systematická genocida 
rasové ideologie posílené sociálním darwinismem, jejímž vrcholem byl holocaust, nemá v dějinách 
obdoby. Pro vnitropolitický vývoj Západu měl významný a osudový dopad reformní program 
sociálního darwinismu zaměřený na radikální rekonstrukci a revitalizaci biologické kvality západní 
společnosti, přičemž tradiční humanismus stojící této aspiraci v cestě, měl jít ve jménu moderní 
vědy stranou. I zde měli sociální darwinisté předchůdce, jímž byl například Saint-Simonův žák   
Victor Courtet, který v roce 1832 napsal, „že krize v Evropě neustane, dokud rozličné společnosti 
nebudou reorganizovány tak, aby odrážely přirozenou nerovnost nebo více či méně patrné rasové 
rozdíly. Nenavrhuji nic, co by snižovalo lidskou důstojnost, ale hlásám pouze pravdu, kterou 
prověřily anály všech národů světa.“ Victor Courtet soudil, že sociální nestabilita, nespokojenost a 
vzpoury vznikaly tehdy, jestliže se rozdělení politické, společenské a ekonomické moci rozcházelo 
s distribucí vrozených dispozic a fyziologické a intelektuální schopnosti neodpovídaly sociální 
hierarchii. Revoluce proto představuje způsob, jehož prostřednictvím život spontánně obnovuje 
soulad přírodního a sociálního řádu. Podle Courteta musí po vědecké revoluci, která promění na 
základě rasového výkladu dějin politické vědy ve vědy pozitivní, následovat revoluce politická. 
Tato revoluce bude mít povahu celoevropského rasového hnutí, jež každé rase přidělí opět místo, 
které jí náleží v hierarchii bytí na základě jejích vrozených schopností a kvalit. 
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Sociální darwinismus mimořádně radikalizoval západní rasové myšlení a v některých případech 
znamenal ztotožnění třídního konfliktu se skutečnou rasovou válkou. Již zmíněný Charles Loring 
Brace označil v knize The Dangerous Classes of New York (1872) deklasované a zločinecké 
populace chudinských čtvrtí velkoměst za potenciální zárodky nižších ras.  
Obdobně Walter Bagehot (1826-1877), jehož díla si Charles Darwin značně vážil, byl přesvědčen, 
že evoluce neovlivňuje všechny sociální skupiny rovným dílem. Za nejpokročilejší považoval 
Walter Bagehot pochopitelně společenské elity, zatímco nižší a chudé vrstvy moderní anglické 
společnosti údajně nepřesahují svými dědičnými dispozicemi úroveň necivilizovaných divochů: „V 
Anglii máme zástupy lidí, kteří jsou stěží civilizovanější, než byla většina lidstva před dvěma tisíci 
lety; máme i jiné, ještě početnější, kteří jsou stejní jako nejlepší část lidstva před mnoha tisíci lety. 
Ti, kdo by o tom pochybovali, měli by se jít podívat do svých kuchyní.“  
Rozdělení lidstva na dva odlišné a vzájemně antagonistické druhy (bezbranné Eilony a 
kanibalistické Morloky) v daleké budoucnosti předpověděl v duchu sociálního darwinismu 
v jednom z prvních vědecko-fantastických románů Stroj času anglický spisovatel Herbert George 
Wells (1866-1944). Jedním z nejznámějších představitelů sociálního darwinismu byl bezpochyby 
italský lékař, psychiatr a tvůrce kriminalistické antropologie Cesare Lombroso (1835-1909), který 
působil především na univerzitě v Turíně. Ve studii Zločinný člověk (L’Uomo Deliquente), jejíž 
první vydání z roku 1876 mělo 252 stran a páté vydání z roku 1895 dosáhlo 1203 stran, Cesare 
Lombroso vypracoval koncepci zločineckého typu (homo criminalis), který se údajně vyznačuje 
specifickými antropometrickými parametry a jenž pochází především z nižších deklasovaných 
vrstev urbanizovaného prostředí. Zločinci jsou podle Lombrosa evolučními přežitky - sociálními 
atavismy, fosíliemi z pravěku vrženými do prostředí moderní společnosti, s níž nejsou schopny 
normální koexistence. 
Vrcholné a zároveň tragické podoby nabyl sociální darwinismus v podobě takzvané eugeniky, 
sociálně darwinistického hnutí, jehož posláním mělo být rasové zkvalitnění lidských populací. 
K jejím zakladatelům náležel Darwinův bratranec Francis Galton (1822-1911), pokládaný svými 
současníky za génia. Galton, který byl autorem přibližně tří set publikací, byl například 
průkopníkem moderní psychologie, meteorologie, statistiky, osobně zkoumal neprobádané oblasti 
dnešní Namibie a byl průkopníkem metody otisků prstů.    
Francis Galton založil v roce 1907 Eugenics Education Society v Londýně, jejíž cíle byly 
formulovány následovně:  
I. Persistently to set forth the National Importance of Eugenics in order to modify public opinion, 
and create a sense of responsibility in the respect of bringing all matters pertaining to human 
parenthood under the domination of Eugenic ideals. 
II. To spread a knowledge of the Laws of heredity so far as they are surely known, and so far as that 
knowledge might affect the improvement of the race. 
III. To further Eugenic Teaching, at home, in the schools, and elsewhere. 
Na Londýnské univerzitě (University College) vznikla Francis Galton Laboratory for National 
Eugenics, vedená Karlem Pearsonem.  
Zrod eugeniky vyplýval mimo jiné z obavy, že průvodní projevy modernizace, industrializace a 
urbanizace, podlomí biologické zdraví západní populace, jak ji vyjádřila například kultovní kniha 
Maxe Nordaua (1849-1923), příznačně nazvaná Degenerace z roku 1892. Na Britských ostrovech 
byl tento pocit navíc umocněn problémy, které měli během búrské války odvedenci z průmyslových 
oblastí při potlačování odporu fyzicky zdatných rebelů. Eugenika se rychle rozšířila prakticky ve 
všech západních zemích. Lidská natalita a dědičnost se měly dostat pod kontrolu vědy. 
K eugenickému hnutí se přihlásily přední osobnosti dobového vědeckého, politického a kulturního 
života ve Velké Británii, Spojených státech amerických, Francii a Německu prakticky bez ohledu 
na politické zaměření, například Herbert George Wells, George Bernard Shaw, vynálezce 
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Alexander Graham Bell nebo i mladý Winston Churchill. Darwinův syn Leonard Darwin (1850-
1943), horlivý propagátor eugeniky, stál v letech 1911 až 1928 v čele Eugenics Education Society.    
Rasová ideologie, včetně antisemitismu, získala právě díky sociálnímu darwinismu poprvé oficiální 
uznání, těšila se oblibě široké veřejnosti a začala se uplatňovat v legislativě. Německá Společnost 
rasové hygieny vznikla v roce 1905, americká eugenická společnost roku 1910 a francouzské 
eugenická společnost o dva roky později. První mezinárodní eugenický kongres se uskutečnil v roce 
1912 v Londýně, přičemž za jednoho z místopředsedů byl zvolen Winston Churchill.  V Cold 
Spring Harbor poblíž New Yorku otevřel Charles B. Davenport eugenickou laboratoř a za jeho 
přispění byl ve Spojených státech amerických – v Indianě - v roce 1907 přijat první eugenický 
zákon umožňující sterilizaci mentálně postižených a sociálně nepřizpůsobivých jedinců. Pozdější 
americké eugenické zákonodárství svým rozsahem a důsledností imponovalo i nacistům, kteří 
v něm viděli velký vzor. Nechvalně proslulým se stal výrok člena nejvyššího soudu Olivera 
Wendella Holmese z roku 1927, že „tři generace imbecilů stačily“. Průkopníci eugeniky nebyli 
žádnými okrajovými excentrickými literáty, ale tvůrci moderního vědeckého světonázoru. 
Darwinovu knihu O původu druhů přeložil do němčiny roku 1860 Ernst Heinrich Haeckel (1834-
1919). Tento respektovaný darwinista a embryolog, profesor zoologie a antropologie na univerzitě 
v Jeně, založil roku 1906 Monistickou ligu, mezi jejíž priority náleželo rasové povznesení 
německého národa. Ernst Haeckel, který prohlásil, že „přírodní výběr není demokratický, ale 
aristokratický“, rozdělil lidstvo do dvanácti druhů a třiceti šesti ras, které jsou hierarchicky 
uspořádány podle míry své evoluční spřízněnosti s opicemi: „Nejprimitivnější rasy, jako Veddové 
na Cejlonu nebo australští domorodci, stojí ve své mentální úrovni jen velmi mírně nad 
antropoidními opicemi. Od nejrozvinutějších divochů přecházíme pozvolna stupňovitě k 
nejcivilizovanějším rasám. Ale jaká nesmírná propast se přesto rozevírá mezi géniem takového 
Goetha, Darwina nebo Lamarcka a obyčejného člověka z ulice nebo úředníka třetího řádu.“ Ernst 
Haeckel se souhlasně vyjadřoval o zabíjení slabých nebo postižených dětí ve Spartě nebo u 
amerických indiánů a kritizoval přežívání takzvaně „méněcenných“ jedinců v moderní civilizaci. 
Na sklonku svého života vstoupil do Pangermánské ligy. 
Své záměry představitelé eugeniky nijak neskrývali. Ve studii z roku 1881 Le Bien et la loi morale 
Clémence-Auguste Royerová ocenila přínos darwinismu pro etiku, neboť údajně dokázal, že 
absolutně platná morální pravidla jsou pouze taková, která slouží k přežití, rozmnožení a rozvoji 
druhu. Clémence-Auguste Royerová  zároveň ostře kritizovala všechny druhy charity a sociální 
péče umožňující přežití „méněcenným“ jedincům na úkor silných. Ernst Haeckel napsal v roce 1904 
v knize Zázraky života (Die Lebenswunder): „Jaký prospěch může mít lidstvo z těch tisíců mrzáků, 
kteří se každým rokem rodí, z hluchoněmých, z kreténů, z lidí s nevyléčitelnou dědičnou vadou a jim 
podobných, jež udržujeme uměle při životě, dokud nedosáhnou dospělosti? Jaký nesmírný 
konglomerát utrpení a bolesti představuje toto neutěšené číslo pro samotné postižené ubožáky! Jaké 
nezměrné starosti a žal přináší jejich rodinám! A jakou ztrátu soukromých zdrojů i státních výdajů 
na úkor zdravých znamená!“540 
Herbert George Wells zobrazil v knize Tušení (Anticipations) z roku 1901 vizi „ideální společnosti“ 
následujícím způsobem: „Morální kodex, který bude panovat ve světovém státě, bude především 
podporovat rozvoj všeho, co je na lidstvu ušlechtilé, účelné a krásné – nádherná a silná těla, jiskrné 
a výkonné mozky i stále se zvětšující objem vědění – a zároveň bude omezovat rozmnožování 
individuí méněcenných a služebných. … Existuje metoda, bez níž se člověk v některých případech 
prostě neobejde: smrt. … Občané  Nové Republiky budou cítit pramalý soucit a ještě méně 
pochopení pro kvantum nicotných a hloupých stvoření, bázlivých, bezmocných a nepotřebných, 
nešťastných, či šťastných zavrženíhodným způsobem uprostřed hrozných hanebností, neduživých, 
ošklivých, nevýkonných, zrozených z nekontrolovaného chtíče a množících se díky naprostému 

                                                
540 Cit. Clayová, Catrine a Michael Leapman, 1996, str. 22. 



                                                                                                                                         
                                          Tento předmět je inovován v rámci projektu IHISTUD – Inovace výuky  

historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog  
spolufinancovaného z Evropského  sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 
 

 

nedostatku zdrženlivosti a inteligence. … Co s nimi, s černými, hnědými a žlutými hordami, které 
nesplňují žádné z kritérií užitečnosti? Nuže – svět není zaopatřovací ústav. Mám za to, že budou 
muset jít.“541  
Eugenika a s ní související rasová hygieny bezpochyby představovaly jeden z hlavních 
intelektuálních proudů, které vyústily do nacistického rasového totalitarismu a následně do 
holocaustu. Zastánci eugeniky svoji rétoriku nezmírnili ani po nástupu nacistů k moci. Významný 
americký eugenik Clarence Campbell prohlásil na Mezinárodní konferenci o populaci v roce 1935 
v Berlíně: „Vůdce německého národa Adolf Hitler dokázal za účinné podpory ze strany ministra 
vnitra dr. Fricka a za odborného vedení německých antropologů, eugeniků a sociálních myslitelů 
vypracovat komplexní rasovou politiku zaměřenou na rozvoj a zkvalitnění populace, politiku, jež se 
slibuje stát přelomovou v dějinách ras. Představuje vzor, který musejí následovat i ostatní národy a 
rasové skupiny.“542    
Podle André Pichota nebylo nijak nahodilé, že inženýři, kteří v roce 1942 stavěli v Osvětimi 
plynové komory, byli stejní, kteří o tři roky dříve spolupracovali na eugenické eliminaci mentálně 
postižených jedinců.543 Poté, kdy výsledek druhé světové války rozhodl o osudu rasové ideologie a 
eugeniky jako oficiální státní doktríny, bylo žádoucí zbavit moderní vědu odpovědnosti za tento 
politováníhodný vývoj. Nyní byla zdůrazněna úloha excentrických a marginálních autorů 
odvádějících pozornost od institucí, které rasovou hygienu a eugeniku intelektuálně a finančně 
zaštiťovaly. 
Kdo byli oponenti eugenického hnutí? Pravděpodobně nejrozsáhlejší a nejdůslednější debata o 
politických důsledcích sociálního darwinismu a eugenického hnutí proběhla před první světovou 
válkou ve Francii, bezpochyby pod vlivem ideologických vášní vyvolaných Dreyfusovým 
procesem.   Na přelomu devatenáctého a dvacátého století předložil darwinista a marxista Georges 
Vacher de Lapouge, člen Francouzské dělnické strany (Parti ouvrier français), kterého Jean 
Colombat označil za francouzského učitele Adolfa Hitlera, v řadě knih jako Les sélections sociales 
(1896), Les lois fondamentales de l’Anthroposociologie (1897), L‘Aryen, son rôle social (1899) a 
Race et milieu sociale (1909) základy tzv. antroposociologie, směru, ve kterém se rasová ideologie 
spojovala s eugenickými tezemi. Georges Vacher de Lapouge byl přesvědčen, že věda musí 
nahradit sociální spravedlnost, rovnost a bratrství realitou síly, nadřazenosti rasy a zákony evoluce. 
Proti heslu „volnost, rovnost, bratrství“ postavil heslo „determinismus, nerovnost a selekce“. Hlavní 
tragédie moderní civilizace spočívala podle Vachera de Lapouge v převaze sociální selekce nad 
přírodním výběrem, která způsobila šíření nižších brachykranních (širokolebých) populací, 
marginalizaci nadřazených dolichokranních (dlouholebých) ras a následnou degeneraci západní 
společnosti. Proti tezím Vachera de Lapouge se ve Francii zvedla vlna odporu ze strany jednak 
představitelů školy Émila Durkheima a jednak ideologů a mluvčích režimu třetí republiky. Sociální 
darwinismus a všechny podoby rasové ideologie a eugeniky zavrhl v knihách La démocratie devant 
la science (1904) a Essais sur le régime des castes (1908) Durkheimův žák Celestin Bouglé. 
Klíčovým Bouglého argumentem bylo, že pokud bychom byli přinuceni volit mezi politickými 
ideály osvícenství a osvícenskou vírou ve vědu, pak bychom měli volit ideály. Sebevětší autorita a 
praktický užitek, které současná civilizace čerpá z přírodní vědy, by nás neměly vystavit pokušení 
technokracie, jež by se v zájmu zvýšení sociální efektivity postavila proti základním principům 
demokracie. Je však zřejmé, že zdroje zmíněného morálního a rezervovaného postoje se nalézají 
mimo rámec a logiku moderní vědy. Francouzský republikánský myslitel Julien Benda odpověděl 
na expanzi rasového myšlení ve veřejném životě známým traktátem Zrada vzdělanců. Varoval před 
skutečností, že oproti tradičnímu zakotvení vzdělanců v kosmopolitní mravní sféře, která vyvazuje 

                                                
541 Cit. Clayová, Catrine a Michael Leapman, 1996, str. 26. 
542 Cit. Clayová, Catrine a Michael Leapman, 1996, str. 26. 
543 Pichot, André, 2000, str. 20. 
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jedince z podřízenosti vlasti, kmeni, rase nebo jazyku a činí jej svobodným, hlásají ideologové typu 
Maurice Barrèse připoutanost k pokrevnímu původu.  
V anglosaském světě se vůči nástupu sociálního darwinismu a eugenického hnutí vymezili zpočátku 
spíše tradicionalisticky zaměření myslitelé. Jediným autorem, kterého explicitně zmínil zakladatel a 
čestný prezident britské Eugenické společnosti Francis Galton v dubnu 1909 v úvodním slovu 
prvního čísla The Eugenics Review, byl anglický katolický spisovatel Gilbert Keith Chesterton. 
Galton zároveň posměšně poznamenal, že Chesterton lživě prohlašuje o zastáncích eugeniky, že by 
byli nejraději, pokud by lidi nutila ke sňatku policie. Chestertonovy argumenty jsou však podle 
Galtona údajně natolik absurdní, že se jimi odmítal dále zabývat. Pro Gilberta Keitha Chestertona 
představoval sociální darwinismus jakýsi nový kult vyznačující se „klaněním hmyzu“544 či 
„strašlivou teorií duše úlu“,545 návrat k pohanství pokládajícímu přírodu za zdroj řádu a poslušnosti. 
Chesterton byl ovšem nedůvěřivý vůči samotné vědě o dědičnosti: „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 kmenové 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.“546 Chesterton na druhé straně podcenil praktický dopad 
nového učení. „V praxi není nikdo dosti šíleným, aby vydával zákony nebo vychovával podle 
dogmat o tělesné dědičnosti,“ napsal nepříliš předvídavě.547  
Zásadní obrat přišel ve Spojených státech amerických s Franzem Boasem (1858-1942), německým 
přistěhovalcem židovského původu, který se stal zakladatelem moderní americké kulturní 
antropologie. Franz Boas a jeho žáci, Alfred Louis Kroeber, Margaret Meadová, Ruth Benedictová 
a Ashley Montagu, měli pravděpodobně největší zásluhu na tom, že se antropologie změnila z vědy 
o rase v nauku o lidské kultuře. Člověk a jeho povaha byli nadále studováni jako výsledek výchovy 
a výlučného působení sociokulturních faktorů zcela odděleně od jeho biologických dispozicí, který 
byly v sociální a kulturní antropologii prakticky „zneviditelněny“. Ashley Montagu navrhl ve studii 
Man´s Most Dangerous Myth: The Fallacy of Race z roku 1942 nahradit termín „rasa“ pojmem 
„etnická skupina“, výrazně ovlivnil protirasistické prohlášení UNESCO vydané roku 1950 a vedl 
neúnavný zápas se zbývajícími obhájci rasové klasifikace v antropologii, například s Carletonem 
Stevensem Coonem. Podle historika Carla Deglera byl Boasův boj s rasovým myšlením v prvních 
desetiletích dvacátého století zcela oprávněný; vzhledem k dobovým okolnostem však šlo více o 
zápas ideologický než vědecký. Jak poznamenal přírodovědec Vincent Sarich, cenou za vítězství 
bylo přetrvávající schizma mezi sociálním a biologickým přístupem ve vědách o člověku. Současný 
evoluční biolog Steven Pinker dokonce napsal, že Franz Boas stvořil monstrum.        
Zdá se, že francouzským kritikům antroposociologie se podařilo vyhnout pasti, do níž během 
vlastní polemiky s ideologickým zneužitím biologického determinismu upadla na druhé straně 
Atlantiku generace žáků Franze Boase. Američtí kulturní antropologové totiž to, co mělo zůstat 
morálním imperativem, oblékli do vědeckého sociálně relativistického idiomu. Snažili se vytvořit 
vědeckou teorii, ale skončili u renesance rousseauovského mýtu ušlechtilého divocha poplatného 
více romantismu než vědě. Naproti tomu ideologové třetí republiky jako Célestin Bouglé nebo 
Julien Benda se na rozdíl od Franze Boase nebo Margaret Meadové nepokusili vyvrátit rasismus 
vědeckými argumenty, nicméně dospěl k pevnému morálnímu postoji, který učinil akademické 
prostředí ve Francii rezistentní vůči dominanci rasového myšlení. Ze zmíněného důvodu se 
francouzská konfrontace s rasovými a eugenickými přesahy biologického determinismu na přelomu 

                                                
544 Chesterton, Gilbert Keith, 1997, str. 161. 
545 Chesterton, Glibert Keith, 1997, str. 164.  
546 Chesterton, Gilbert Keith, 1997, str. 118-119. 
547 Chesterton, Gilbert Keith, 1997, str. 119. 
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devatenáctého a dvacátého století jeví nosnější a aktuálnější než americká polemika s rasovou teorií 
a eugenikou ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století. Francouzská zkušenost poskytla 
důležité ponaučení, že věda navzdory ohromnému kognitivnímu potenciálu a autoritě nemůže být 
zdrojem morálního řádu, při jehož vytváření musí mít sociální a demokratický konsensus vždy 
přednost před sebepřesvědčivějšími scientistickými argumenty. 
Problém darwinismu i samotného Charlese Darwina spočíval v častém sklonu k užívání 
metaforického jazyka, jehož výklad se často dostával mimo kontrolu a intenci původních tvůrců. 
Sociální darwinismus a jeho politováníhodné ideologické a politické důsledky vznikaly zpravidla 
právě v důsledku zmíněných významových posunů. Teprve vznik takzvané syntetické teorie 
evoluce v letech 1936 až 1947, v níž badatelé jako Theodosius Dobzhansky, Julian Huxley nebo 
Ernst Mayr spojili darwinismus s Mendelovými zákony dědičnosti, vedl k terminologickému 
zpřesnění, která do značné míry zabránila dalším falešným a násilným analogiím. Ideologické spory 
vyvolané fenoménem sociálního darwinismu a jeho různých derivátů však dodnes zatěžuje soužití 
mezi sociálními a přírodními vědami, jak ukázaly například polemiky týkající se například 
sociobiologie a evoluční psychologie.                      
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12. Počátky a rozvoj moderního antisemitismu 

 
Edouard Drumont 

 thefullwiki.org, 30. 1. 2011  

 
Antisemitská propaganda 

metropolitician.blogs.com, 30. 1. 2011 
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13. Dreyfusova aféra 

 

 
Kapitán Albert Dreyfus 

melbourneblogger.blogspot.com, 30. 1. 2011 
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Totalitarismus představuje jeden z pojmů, který pronikl do jazyka politických věd až ve 
dvacátém století. Zároveň jen málo slovům byl dáván v posledních desetiletích tak odlišný a 
vzájemně rozporuplný význam a jen málo termínů bylo tak často ideologicky zneužíváno a 
manipulováno. Na dvacáté století zpravidla nahlížíme jako na střet mezi nesvobodnými totalitními 
státy, zejména nacistickým Německem, fašistickou Itálií a komunistickým Sovětským svazem, 
které chtěly uvěznit lidstvo v nové formě otroctví, a svobodným demokratickým (především 
anglosaským) světem. Je otázka, zda po triumfu liberální demokracie a tržní ekonomiky, kdy si i 
Čína postupně osvojuje kapitalistický výrobní způsob a za totalitní v tradičním pojetí můžeme 
označit pouze několik bizarních a ekonomicky neúspěšných režimů, má užívání pojmu 
totalitarismus ještě smysl. Po rozpadu Sovětského svazu a tzv. východního bloku počátkem 
devadesátých let minulého století a zejména po 11. září 2001 řada teoretiků tvrdí, že pojem 
totalitarismus se stal definitivně anachronismem, který možná plnil určitou konceptuální a 
mobilizující roli během studené války, ale v době, kdy čelíme hrozbě civilizačního střetu 
s islámským fundamentalismem, prohlubující se propasti mezi bohatými a chudými státy a 
nebezpečným environmentálním výzvám, představuje neužitečný a překonaný intelektuální nástroj, 
podobně jako například svého času tak oblíbený termín orientální despotismus. Zhroucení 
sovětského impéria a rozklad jeho marxistické ideologie mohou být chápány jako závěrečné dějství 
osudového zápasu mezi demokratickým a liberálním světem a totalitními silami, hrozícími uzavřít 
lidstvo do tyranského bezčasí „zcela jiné“ reality. V užším smyslu můžeme hovořit o „zlatém věku“ 
totalitarismu (obdobně jako mluvíme o věku Periklově, Augustově nebo Ludvíka XIV.) 
probíhajícím přibližně mezi Mussoliniho nástupem k moci (1922) a Stalinovou smrtí (1953). Bylo 
to údobí, kdy totalitarismus nejen vynikal největším politickým a mocenským vlivem, ale kdy 
představoval i nepřehlédnutelnou ideologickou a kulturní sílu s mesianistickými aspiracemi 
oslovující a inspirující činorodé jedince s vysokým intelektem a jistou morální integritou. Vzhledem 
k tomu, že mezi liberálně demokratickými režimy a totalitními systémy probíhal  otevřený nebo 
latentní válečný konflikt, bylo poměrně snadné účelově označit totalitarismus za projev cizorodého 
protizápadního barbarství, buď znovuzrozeného z temné minulosti pohanství (Německo), nebo 
vyvolaného přetrváním a hypertrofií  autoritářských rysů východního samoděržaví (Rusko). Na 
druhé straně podle mnohých autorů existují totalitní tendence přítomné ve větší či menší míře ve 
všech moderních politických systémech, které jsou podmíněny rostoucí centralizací, byrokratizací, 
militarizací a společenskou homogenizací, to znamená průvodními rysy modernizace. Hodnocení 
totalitarismu se tak ocitalo ve dvou zdánlivě protikladných polohách:  jako vzpoura proti modernitě, 
nebo jako její logické dovršení a systematické dotažení do konečných důsledků. V následujícím 
výkladu se pokusím nastínit genezi pojmu totalitarismus,  představit jeho hlavní způsoby 
konceptualizace a naznačit, co míním antropologickým pohledem na totalitarismus. Především si 
ale musíme položit otázku, zda je pojem totalitarismus navzdory všem ideologickým kontaminacím 
nadále věrohodný či použitelný, přinejmenším jako weberovský ideální typ získaný izolováním 
určitých znaků sociální skutečnosti. Pojem totalitarismus byl vymezen a aplikován především na 
paradigmatických případech tří politických režimů dvacátého století – fašistické Itálii, nacistickém 
Německu a komunistickém Sovětském svazu, přičemž jeho věrohodnost závisí na nalezení 
společného jmenovatele všech tří zřízení, které by ospravedlnilo jejich začlenění do jedné 
politologické kategorie. Seriózní studium zločinů totalitarismu bylo v západním akademickém 
prostředí  zastíněno „zločiny západního imperialismu a kolonialismu“ ve třetím světě, autoři jako 
Francis Fanon nebo Edward Said se posadili vůči Arthuru Koestlerovi a Alexandru Solženicynovi. 
Například termín „orientalismus“ požívá dnes navzdory určité vágnosti a kontroverznosti větší 
vážnosti a vyznačuje se nekonečně větší „politickou korektností“ než pojem „totalitarismus“. Ještě 
v devadesátých letech dvacátého století se zdálo, že pojem “totalitarismus” bude tolerován pouze 
jako projev terapeutické sebereflexe východoevropských společností v epoše transformace. 
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Nedávné studie Michaela Halberstama nebo Abbotta Gleasona však neznačily obrat a opětovnou 
rehabilitaci pojmu, k níž chce přispět i tento projekt.  
V průběhu výkladu se budou studenti prostřednictvím přednášek, četby vybraných textů a 
samostudia zabývat následujícími tematickými okruhy: 

14. Totalitarismus – dějiny pojmu 
15. Totalitarismus – základní vymezení 
16. Totalitarismus – klíčoví myslitelé a autoři 
17. Utopie – od antiky do novověku 
18. Milénarismus jako protototalitní hnutí 
19. Příčiny a počátky Francouzské revoluce 
20. Průběh Francouzské revoluce 
21. Napoleonské války 
22. Rasová ideologie – počátky 
23. Vzestup rasové ideologie v devatenáctém století 
24. Sociální darwinismus 
25. Počátky a rozvoj antisemitismu 
26. Dreyfusova aféra 
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