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KLÍČOVÁ SLOVA Rasa, rasismus, antisemitismus, eugenika, rasová hygiena, konspirační 
teorie, historie, filozofie, dějiny vědy

ANOTACE Skripta jsou pomůckou ke stejnojmennému kurzu. Pozornost je zaměřena 
na vznik a vývoj rasismu v euro-americkém prostoru.

V úvodních kapitolách jsou definovány základní termíny, s nimiž 
zde pracujeme. Následně jsou stručně připomenuty fenomény, které 
hrály významnou roli v genezi moderního rasismu. Hlavní část výkladu 
tvoří ukázky z děl otců literárního rasismu, hraběte Artura de  Gobineaua 
(1816–1882) a Houstona S. Chamberlaina (1855–1927). Ukázky jsou opat-
řeny komentářem, který je zaměřen mj. na vznik a rozšíření árijského mýtu 
a na dějiny evropského antisemitismu. Pozornost je věnována i konspi-
račním (agenturním, spikleneckým) teoriím, ilustrativně jsou připojeny 
ukázky z Protokolů sionských mudrců, rovněž s vysvětlujícím komentářem. 
V těchto skriptech naleznete i rozbor vzniku státem řízených vědeckých 
ozdravných programů, které se etablovaly na počátku 20. století (zejména 
se jedná o eugeniku a rasovou hygienu).

Všechny uvedené fenomény hrály významnou roli v průniku rasismu 
do politické ideologie. Proto je v závěru podniknut exkurz ke konkrétní 
formě režimu založeného na rasistické ideologii, k nacistickému Německu.

Náš výklad končí rokem 1945 a porážkou tohoto režimu, který však 
zdaleka neznamenal porážku a zánik rasismu jako takového. O jeho mo-
derních formách se můžete dozvědět více v kurzech zabývajících se sou-
časným politickým extremismem.
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ÚVODEM

V červenci roku 1950 vydala organizace UNESCO Prohlášení o rase, v němž je mimo jiné 
uvedeno:

Podle současného poznání neexistuje důkaz, že by se lidské skupiny lišily ve svých vro-
zených mentálních vlastnostech, ať už se jedná o inteligenci, či temperament. Vědecké 
důkazy prokazují, že rozsah mentálních kapacit všech etnických skupin je téměř stejný. 
[…] Neexistuje důkaz, že by rasové míšení jako takové vedlo z biologického hlediska ke 
špatným výsledkům […] biologické rozdíly, které existují mezi příslušníky různých etnic-
kých skupin, nemají žádný význam v otázkách společenského a politického uspořádání, 
morálního života a v komunikaci mezi lidskými bytostmi.1 

Na přípravě prohlášení se podílela řada vědeckých autorit, mimo jiné antropolog Claude 
Lévi-Strauss či sociologové Morris Ginsberg a Franklin Frazier. Jedním z autorů, který 
text prohlášení podrobil závěrečné revizi, byl antropolog Ashley Montagu (1905–1999). 
Ve své době patrně nejznámější kritik tehdy klíčového antropologického pojmu „rasa“.

Montagu pocházel z londýnské rodiny židovských přistěhovalců, svou kariéru však 
budoval ve Spojených státech, pod vlivem kulturně antropologické školy Franze Boase. 
Proslul knihou Man’s Most Dangerous Myth: The Fallacy of Race, kterou vydal během vá-
lečného běsnění v roce 1942. Jednalo se o ucelenou kritiku moderního rasového myšlení, 
v níž autor poukázal na nekonzistentní vymezení kategorie rasy a navrhl její nahrazení 
pojmem „etnická skupina“.

To jsme se ale ocitli na konci našeho příběhu. K tomu, aby pod hlavičkou celosvě-
tové mírové organizace mohlo dojít k vydání vědeckého prohlášení, v němž je zpochybněn 
základní stavební kámen rasismu – totiž samotný pojem rasy, musela nejprve velká část 
populace na vlastní kůži zažít, čeho je tento „nejnebezpečnější mýtus“ schopen.

Je třeba se vrátit o mnoho staletí zpět a ptát se, odkud se vzala potřeba lidstvo 
rozlišovat do skupin na základě trvalých znaků. Jak vznikal moderní rasismus a kde se 
vzala víra, že je osud člověka předurčen hodnotou biologického dědictví po předcích? 
Jaké prvky nacházíme v rasistických ideologiích a které z nich byly vtěleny do právního 
systému otevřeně rasistických režimů? A jakou roli v příběhu onoho mýtu hrály tradiční 
antisemitismus, novověký kolonialismus či ozdravné vědecko-politické programy z po-
čátku 20. století?

To všechno jsou otázky, jimiž byl autor provokován při psaní tohoto studijního 
materiálu a jež se snaží od počátku svého pedagogického působení otevírat spolu se 
svými studenty. Je třeba s pokorou přiznat, že záměrem nebylo na tyto otázky odpovědět 
nějak dramaticky nově – ostatně i tato skripta mají sloužit jako učební materiál. Skutečný 
cíl spočívá v zamyšlení se nad nelehkým dědictvím západní civilizace. Rasismus coby 
politická ideologie dokázala legitimizovat nejen stigmatizaci, ponižování a kriminalizaci 
určitých skupin, ale i jejich izolaci, perzekuci a likvidaci. Masové vraždy ve jménu rasové (či 
jinak biologicky definované) nadřazenosti se svou rozsáhlostí vymykají lidskému chápání.

Jelikož je zmíněný „mýtus“ nejen „nejnebezpečnější“, ale i znepokojivě trvalý, 
považuje autor skript za vhodné se o kořeny rasismu zajímat, neboť stojí někde hluboko 

1  „Statement on Race“, in: Four Statements on the Race Question. Paris: UNESCO 1969, s. 30–35 
(vlastní překlad). Dostupné on-line, URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000122962 
[29. 2. 2020].
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v kořenech naší živé reality. Zájem o rasismus je také možno chápat jako cestu k pěs-
tování kritického myšlení a citlivosti vůči hrozbě, kterou přes všechnu svou historickou 
diskreditaci rasismus stále je, byť na mnoha místech jen ve své latentní podobě. Autor 
není natolik naivní, aby snad věřil, že rasismus jednoho dne dobrovolně opustí naše hlavy 
a srdce. Domnívá se ale, že porozuměním lze přispět k tomu, aby obyvatelé strukturál-
ně postižených regionů (mezi něž studenti ústecké univerzity často patří) vnímali jeho 
politickou, společenskou a především lidskou nepřijatelnost.

Předtím, než bude započato s vlastním výkladem, ještě několik obecných poznámek ke 
struktuře a obsahu skript a k nárokům, které jejich autor klade na studenty:

1   Obsahem skript je reflexe náboženských, filozofických, vědeckých a politických 
předpokladů pro vznik a vývoj moderního rasismu. Výklad končí na počátku 2. svě-
tové války a je vztažen především k euro-americkým reáliím.

2  Skripta jsou poněkud rozsáhlejší. To je částečně dáno tím, že plní i funkci readeru. 
Čtyři výkladové kapitoly jsou vystavěny na ukázkách z pramene. Autor považuje za 
vhodné, aby studenti samostatně objevili principy rasismu v historických textech.

3  Ambicí autora bylo uspořádat celý obsah kurzu do jednoho materiálu. Ve většině 
kapitol se tento záměr snad naplnil. Přesto by studenti neměli podléhat dojmu, že 
se z nich po přečtení jedněch skript stanou odborníci na dějiny rasismu. Zkrátka 
platí, že učebnicový výklad je vždy příliš stručný na to, aby mohl substituovat po-
znatky z vlastní četby odborné literatury.

4  V případě kapitoly o antisemitismu (č. 7) je přímo odkazováno na další studijní 
materiály, které je student povinen přečíst. Jelikož se jedná o rozsáhlejší pasáže 
textu, nebylo možné je zahrnout přímo sem. Neúměrně by tím narostla délka skript.

5   Na několika místech jsou připojeny krátké ukázky v jazyce originálu (vždy se jedná 
o angličtinu). Jedním z předpokladů porozumění výkladu, a tím i úspěšného splnění 
kurzu je tedy schopnost číst anglicky.

6  Úkoly pro ověření znalostí naleznete vesměs na konci každé kapitoly. V oprávněných 
případech (zvláště pokud jde o četbu) jsou otázky bezprostředně za ukázkou textu.

7  V textu je odkazováno pouze v případě přímých citací. Zdroje k jednotlivým kapito-
lám jsou uvedené vždy na konci každé kapitoly. Celkový seznam použitých pramenů 
a literatury je uveden za závěrečným shrnutím.

Autor skript děkuje především recenzentům za kritické připomínky,  
jejichž zapracování vedlo k navýšení věcné správnosti učebního textu.

Poděkování patří i Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem za přidělenou  
finanční podporu pro vydání publikace. 
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1  Rasa a rasismus:  
úvodní definice

CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly budete znát / umět / rozumět:
– Definici rasismu.
–  Definici rasy v historickém kontextu – tj. proměnám jejího významu.

KLÍČOVÁ SLOVA  Determinismus; přirozená nerovnost; rasa; rasismus; redukcionismus; 
xenofobie 

1.1 Definice rasismu
Termín rasismus je relativně nový, poprvé se objevil ve 30. letech 20. století. Běžně se 
jako rasismus označuje nepřátelství jedné etnické skupiny vůči jiné. Pramenit může ze 
strachu, z předsudků či z vnímané odlišnosti. Ačkoliv všechny tyto prvky jsou v rasismu 
zpravidla přítomny, lze definici ještě zpřesnit:

O rasistickém přístupu či ideologii lze hovořit tehdy, jsou-li rozdíly, které lze považovat 
za etnicko-kulturní, vnímány jako vrozené, neodstranitelné a nezměnitelné. V nejčistší 
podobě se projevuje tehdy, jsou-li etnické rozdíly, které jsou pevně zakořeněny v jazyku, 
zvycích a  příbuzenských vztazích, potlačeny ve jménu imaginárního celku spojeného 
pigmentací, jako v případě bělošské nadřazenosti, či na slovně tradovaném mýtu o dáv-
ném nadřazeném původu, jako v případě árijství.2

Rasismus je přesvědčení o přirozené nerovnosti mezi jedinci či skupinami.
•  Nerovnost se zakládá na pozorované odlišnosti (barva kůže, tvar těla a  lebky, 

charakter), což v další fázi umožňuje sestavit žebříček hodnot vybraných znaků, 
a tím i žebříček kvality jejich nositelů, tedy škálu lidské výtečnosti.

•  Ve vztahu k nerovnosti je též důležitý i pojem přirozenosti: jsou-li lidé přirozeně 
(od přírody) nestejně obdarováni, pak je třeba (v interpretaci rasistů), aby ve spo-
lečnosti každý zastával takové místo, které mu přirozeně přísluší.

•  Identita člověka je chápána jako přírodou předurčená (vrozená), a tudíž indivi-
duální vůlí nezměnitelná.

•  Kulturu rasisté chápou jako funkci rasy. To znamená, že kulturní úroveň, kulturní 
statky a výkony jsou podle nich předurčeny příslušností k rase.

Rasismus chápejme jako postoj, v jehož jádru stojí redukcionismus a biologický deter-
minismus. Rasisté upírají jedinci existenci svobodné vůle. Prostor svobodného jednání 
je chápán jako předem vymezený dle příslušnosti k rase. Jedinec je nositel znaků, které 
předurčují jeho možnosti, hodnotu, a tudíž i postavení ve společnosti. Znaky se stávají 
hmatatelným důkazem nadřazenosti či podřazenosti a usnadňují (legitimují) pronásle-
dování a likvidaci „méněcenných“, stejně tak jako nadvládu „vyšších / čistších“.

Všechny podoby rasismu popírají možnost, že by skupina diskriminující a diskriminovaná 
mohly koexistovat ve stejné společnosti, nebude-li jedna dominantní a druhá podřízená.3

2 Fredrickson 2003, s. 18 (zvýrazněno námi).
3 Tamtéž, s. 20.
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Zdroje rasismu (podrobněji v následujících kapitolách):
•  Xenofobie a předsudky (přirozený strach z odlišného, animální potřeba se cizímu 

bránit). Tu znali a uměli pojmenovat už Řekové v antice.
• Náboženská nesnášenlivost.
•  Vědecká a pseudovědecká zkoumání: antropologie, antropometrie, taxonomie, 

kraniologie, frenologie, lamarckismus a darwinismus, genetika, statistika, euge-
nika atd. Zde důležitá poznámka: rasismus není jen iracionální běsnění (úchylka 
či patologie) několika pomatenců, kteří toužili po moci a pobláznili společnost. 
Rasismus má své pseudo/vědecké racionální základy.

• Rasistické literární teorie (zejména v 19. a na počátku 20. století).

Rasismus, v západním světě tradičně přítomný, vyústil ve 20. století do rasistické 
ideologie. Tu vykládá určitá skupina, která politickou cestou usiluje o přizpůsobení 
společnosti přírodnímu řádu. Tato ideologie se rodí uprostřed procesu liberalizace 
společnosti a paradoxně hlásá program vedoucí k omezení svobody a k „obno-
vě“ vlády přirozeného zákona, tedy k vládě silnějších nad slabšími, rasově čistších 
a hodnotnějších nad těmi, kteří jsou považováni za rasově méněcenné. Ideologie 
rasismu cílí na institucionalizaci legislativy (zákonů, norem), legalizující principy vy-
loučení a nadvlády. Ve 20. století byly teoretické základy nauky o rasách a rasistická 
intepretace skutečnosti přetaveny na politickou praxi likvidace méněcenných ras 
a cílenou nadprodukci kvalitních ras. Jedná se o proces, v němž důležitou roli hrála 
sílící autorita moderní vědy, která rasistickým argumentům dodala patřičnou váhu. 
Rasismus je třeba vnímat i jako doklad možného zneužití vědy.

Na závěr definice rasismu ještě upozorníme na důležitý paradox. Moderní rasis-
mus vzniká v době, kdy jak křesťanství, tak i moderní liberalismus hlásají rovnost mezi 
lidmi (před Bohem či před zákonem). Novověké politické myšlení přichází s konceptem 
přirozené rovnosti lidí. Jak je tedy možné, že v prostředí, kde se normou stala rovnost, 
existují vyloučené menšiny (Židé, Romové), kterými ostatní pohrdají natolik, že jim 
rovnost upírají? K tomu, aby taková diskvalifikace či stigmatizace mohla být obhájena, 
je třeba nalézt zvlášť mimořádný nedostatek, kterým by bylo obhájeno, proč se na pří-
slušníky vyloučených minorit liberální a křesťanské principy nevztahují.

Od rasismu jako obhajoby přirozené nerovnosti je třeba odlišit rasovou teorii (či 
rasovou vědeckou studii), která byla ve své době legitimní vědeckou aktivitou. Vědci 
ve svých studiích o rasách sice pracovali s odlišnostmi, nemuseli z nich ale vyvozovat 
žádné závěry ohledně sociálního statutu zkoumaného. Vědecká snaha o roztřízení lid-
ské populace do rozličných ras byla populární zejména v 19. a první polovině 20. století 
a opírala se o tehdejší poznatky z antropologie, antropometrie, kraniologie atd. Dnes se 
(zvláště v západním světě) vědci termínu rasa vyhýbají a užívají raději termín etnická 
skupina.

1.2 Definice rasy
Pojem „rasa“ je historicky zatížený a značně zdiskreditovaný. Dnes se setkáváme s tím, 
že v odborných publikacích je uváděn v uvozovkách. Častá je i snaha o jeho úplné od-
stranění z vědeckého diskurzu.

Na rozdíl od rasismu má pojem „rasa“ své předmoderní kořeny. Jeho význam se 
však v průběhu věků proměňoval. Dnes toto slovo používáme ve 3 hlavních významech:
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•  biologickém: „rasa“ (poddruh, varieta, u zvířat plemeno) je specifická klasifikační 
jednotka nižší než druh. Ačkoliv jsou rozdíly mezi rasami velké, přesto se jedinci 
různých ras mezi sebou mohou křížit a z reprodukčního procesu vzniká plodné 
potomstvo. Lidská „rasa“ je totéž co varieta lidského druhu.

•  řídce se také může hovořit o „rase“ v etnickém či náboženském smyslu, např. 
židovská rasa, irská rasa…

•  „rasa“ může přeneseně odkazovat i na sociální status: (Afroameričan – „negr“, 
„barevný“).

„Rasa“ má kořeny v hebrejském slově „ras“, kterým se označoval počátek, původ či hlava. 
V novověku se setkáme s termínem „rasa“ výhradně ve spojitosti se zvířecími plemeny, 
skupinou rostlin anebo při označování rodových linií šlechticů (genealogický termín). 
„Rasa“ jako označení noblesního rodokmenu legitimuje elitářský (stavovský) pocit při-
rozené výjimečnosti, který je založený na existenci dlouhých rodokmenů.
Moderní užívání termínu „rasa“, tzn. označení lidské skupiny odkazující na společný původ 
příslušníků, podobnost jejich vzhledu a další sdílené vrozené vlastnosti, se objevuje až 
v závěru 18. století. Při stále častějším kontaktu s ostatním světem počali Evropané no-
vověku sami sebe považovat za civilizačně nadřazené. Např. Afričané a američtí indiáni 
byli v očích cestovatelů, misionářů a kolonizátorů považováni za venkovské, prostinké, 
zvířecké. Při popisu vlastností exotických kmenů a etnik docházelo ke zjednodušování 
popisů. Namísto detailních rozdílností byly hledány společné vlastnosti velkých skupin, 
přičemž tou nejviditelnější byla barva kůže. Mezi osvícenci té doby panovala shoda, že 
národní rozdílnosti Evropanů jsou významnější než rozdílnosti mezi neevropskými kme-
ny. Zatímco termín „národ“ byl tedy užíván pro popis politických a sociálních rozdílností 
výhradně v Evropě, „kmen“ byl vyhrazen popisu sociální reality „primitivních“ divochů. 
„Rasa“ tak ztrácí svůj původní, sociálně-právní význam a stává se biologickou kategorií, 
vůdčím termínem etnografie, pomocí nějž je možné lidskou populaci třídit stejně tak jako 
jakýkoliv jiný živočišný druh.

Otázkou zůstávalo, zda mají všechny rasy společný původ, anebo zda se vyvinuly 
z různých druhů a společný původ je vyloučený. Druhá varianta, tzv. teorie polyfyletismu 
(více viz další kapitolu), pak účinně ospravedlňovala nejen přirozenou nerovnost, ale 
i nesouměřitelnost a v důsledku i nezměnitelnou nižší lidskost u neevropských „ras“. 
Významnou roli teorie polyfyletismu sehrála při ospravedlňování otrokářství a imperiál-
ního expanzionismu. Z rasy se stal nástroj, jak nositele určitých znaků označit za bio-
logicky méněcenné a vysvětlit jejich domněle trvalou, civilizačně nižší úroveň.

Vědecká snaha o klasifikaci variet lidského druhu tak šla ruku v ruce se snahou 
o hierarchizaci ras. Vznikající rasové teorie (zejména od 2. poloviny 19. století) zužitkovaly 
tradiční lidové předsudky a xenofobii a opřeny o autoritu vědy vytvořily ucelený systém, 
který můžeme nazvat rasistickou interpretací skutečnosti.

Od 18. století dochází k významovým posunům v termínu národ. Jednak se 
v důsledku Velké francouzské revoluce zrodil princip občanské rovnosti a pojetí národa 
jako nositele politické moci. Občané (příslušníci národa) delegují moc (zmocňují) své 
zastupitele. Tato situace otevřela otázku, kdo je občanem (nositelem moci ve státě), 
a tedy kdo je příslušníkem národa a má právo rozhodovat o veřejných záležitostech 
ve státě. Situace byla složitější v oblastech, kde chyběla jednotná centralizovaná 
státní moc, jako např. na území dnešního Německa. Tam bylo třeba rodící se masový 
národ definovat nikoliv politicky, ale kulturně, jako společenství lidí společného jazyka 
a tradic, majících společnou vůli, víru, ducha (Volksgeist). Národ zde není množinou 
občanů jednoho státu, ale společenstvím lidí, které spojuje společný osud. Národní 
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identita je v takovém prostředí chápána jako přirozená (vrozená, zděděná) součást 
existence každého jedince.

Národ v určitých geopolitických podmínkách získává v průběhu 19. století podobný bio-
logizující význam jako „rasa“. Tento srůst měl značný význam pro zrod rasistického 
světonázoru. Rasa i národ se staly vyjádřením fixované rozdílnosti či lidského osudu.

Dodnes se objevuje dělení lidstva na 3 rasy: europoidní (eurasijská, kavkazská či 
bílá), mongoloidní (xanthodermis, žlutá), negroidní (melanodermis, černá). Je třeba si ale 
uvědomit, že rozdělení je umělé, značně schematické a proměnlivé. Člověk postuloval 
ideální typy, vůči nimž poměřuje a hodnotí konkrétní lidi. Otázkou zůstává, zda i přes 
nutnou vědeckou potřebu generalizace při zkoumání jakéhokoliv fenoménu je koncept 
variet lidského druhu udržitelný. Nejsou rasy jen směsice náhodně vybraných měřítek, 
kterými třídíme lidi do skupin, a přisuzujeme jim tak určité vlastnosti? Predikujeme 
jejich vývoj, určujeme jejich osud a postavení? Nečiníme jen statistické zprůměrování 
lidské jedinečnosti? Důvodů pro odmítnutí samotné existence ras i snah o jejich klasi-
fikaci je mnoho:

• Neustále dochází k míšení a stírání rozdílů mezi jednotlivými typy.
• Je nemožné určit hranice jednotlivých ras.
• Nejde sestavit úplný a konečný seznam znaků jedné rasy.
•  Existující odlišnosti mezi lidmi žádným způsobem nedeterminují společenský 

a kulturní život lidí a nemají vliv na sociální a politickou organizaci.
•  Bylo prokázáno, že duchovní či mravní hodnoty nesouvisí (nekorelují) s biologic-

kými vlastnostmi (např. velikost lebky s inteligencí).
• Polyfyletismus byl vyvrácen. Všechno lidstvo tvoří jeden druh.
•  Díky molekulární genetice bylo prokázáno, že rozdíly mezi lidmi napříč celým 

světem jsou minimální:
 

Běžně používanou metodou pro kvantifikaci genetické rozmanitosti je zkoumání moleku-
lárních dat pomocí statistického měření genetických rozdílů uvnitř i  mezi populacemi 
druhu. Pomocí této metody biologové stanovili minimální práh genetické diferenciace, 
která je nutná k  rozpoznání poddruhu. Ve srovnání s  jinými velkými savci nedosahuje 
lidská populace tohoto prahu. Ve skutečnosti měření lidské genetické rozmanitosti (pro-
vedené na šestnácti různých populacích) ukázalo výsledky výrazně pod prahovou hod-
notou používanou k rozpoznání ras a patří mezi nejnižší hodnoty známé pro velké druhy 
savců. Použití řady molekulárních markerů dále ukázalo, že míra izolace mezi lidskými 
populacemi, nezbytná pro vytvoření biologického poddruhu či rasy, během 200 000 let 
moderní lidské evoluce nikdy nenastala.4

Na jednu stranu je třeba chápat, že udržováním tohoto pojmu naděláme více škody než 
užitku. Na druhé straně ale stojí varování před snahou tvrdit, že rozdíly mezi lidmi vůbec 
nejsou. Nelze popírat reálnou existenci odlišných vlastností.

SHRNUTÍ KAPITOLY
•  Rasismus lze chápat jako druh agrese (intolerance), kterou zvyšují viditelné antro-

pologické odlišnosti, tj. odchylky od společenského průměru. Pojem „rasa“ se stal 
zastřešujícím termínem pro pojmenování odlišnosti, vůči níž zaujímáme odmítavé 

4 Sussmann 2014, s. 6 n (vlastní překlad).
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stanovisko. Moderní věda umožnila strukturovat, klasifikovat, vyjádřit ve vědeckých 
termínech tuto původní obrannou reakci proti cizímu.

•  Rasismus je projevem modernity západní společnosti. Vyrůstá z xenofobie, z před-
sudků, kterými korumpuje vědecké poznatky o rasách a vytváří „vědeckou teorii“ 
o přirozené nerovnosti. Je založen na základech vědomí odlišnosti + moci z ní vychá-
zející. Důležité je, že odlišnost je vnímána jako něco přirozeného, od přírody daného, 
nezměnitelného, předurčeného. Trvalá nezměnitelnost opravňuje jedny k zacházení 
s druhými jako se sobě nerovnými z pozice síly. Rasismus ústí do politické ideologie, 
která usiluje o reformu společnosti, v níž biologicky hodnotnější mají přirozené právo 
(a povinnost) ovládat či hubit příslušníky ostatních skupin. Rasismus legitimizuje 
a legalizuje nástroje represe vůči těm, které považuje za méněcenné.

•  Je třeba rozlišovat mezi rasovou teorií, jež je součástí antropologického výzkumu, 
a rasistickou ideologií, která zneužívá biologické členění lidstva k ospravedlnění 
sociální hierarchie.

•  Důležité je rovněž zdůraznit, že rasismus jako ideologie je sice založen na nerov-
nosti, není ale nutně podmíněn nenávistí. Jak uvidíme níže, evropští kolonizátoři 
nebyli při utváření společenského řádu na dobytých územích motivováni nenávistí 
k domorodému obyvatelstvu. Jakkoliv je rasismus nepřijatelný, neměl by být auto-
maticky zaměňovaný s rasovou nenávistí, neboť se jedná o dva odlišné fenomény.

•  Je otázkou, zda nelze za rasismus označit jakýkoliv odmítavý postoj vůči odlišnosti, 
která je považovaná za trvalou a nezměnitelnou (může jít o náboženskou, etnickou, 
fyzickou či sociokulturní odlišnost) – tedy bez ohledu na definici „rasy“. Přehlížení 
negativního vztahu k odlišnosti je nebezpečné, neboť se může plíživě rozrůst např. 
z podoby latentního rasismu „všedního dne“ až do neúnosných rozměrů.

OTÁZKY A PRAKTICKÁ ČÁST
1 Co je to biologický determinismus?
2 Z jakých důvodů je třeba opustit snahu o rozdělení lidstva do „ras“?
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2  Geneze rasismu  
v evropském myšlení (část I.)

CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly budete znát / umět / rozumět:
–  Historickým, náboženským a vědeckým kořenům, z nichž vyrostl 

moderní rasismus.
–  Důvodům, proč se rasismus stal součástí příběhu modernizace 

a emancipace západní společnosti.

KLÍČOVÁ SLOVA  Antijudaismus; antropologie; antropometrie; degeneracionismus; 
kolonialismus; monofyletismus; polyfyletismus; pigmentokracie

V předchozí kapitole jsme stručně definovali pojmy rasa a rasismus. Zjistili jsme, že ra-
sismus je postoj obhajující hierarchii mezi lidskými skupinami (rasami), který se zakládá 
na předpokladu přirozené (vrozené) nerovnosti mezi nimi. Lidé jsou vnímáni jako nositelé 
znaků nestejné kvality, což je předurčuje k nestejnému – nerovnému společenskému 
postavení. Zároveň jsme naznačili, že moderní rasistická obhajoba nerovnosti se obje-
vuje až v podmínkách občanské společnosti založené (paradoxně) na principu rovnosti. 
Hlavní otázky následujících dvou kapitol zní:

• Kdy a proč se v západní společnosti zrodil rasismus?
•  Jaké fenomény hrají v tomto vývoji roli příčin či doprovodných jevů – neboli – jaký 

je celkový kontext vzniku rasistické interpretace dějin a skutečnosti?
•  Jak je v podmínkách rodící se ideje občanské rovnosti obhajován princip přirozené 

(biologicky determinované) nerovnosti?
Tato a následující kapitola jsou poněkud delší, neboť jsou ryze výkladové a slouží jako 
rukověť pro potřeby následující pramenné analýzy literárního rasismu 19. století. Náš 
postup je kombinací chronologického výkladu (od fenoménů předmoderních až na práh 
20. století) a tematického (celky věnované např. antropologii či geografickému determini-
smu). Zatímco v této kapitole je pozornost zaměřena na historické období od středověku 
až do počátku 19. století, následující kapitola má těžiště v popisu fenoménů dlouhého 
19. století. V obou kapitolách jsou ale logické přesahy, a je tudíž třeba je vnímat jako dvě 
části jednoho celku.

Některé další fenomény, totiž (1) rasismus u vybraných filozofů novověku, (2) ozdrav-
né vědecko-politické programy (eugenika, rasová hygiena) a částečně i (3) dějiny antise-
mitismu necháváme stranou, věnovat se jim budeme v samostatných kapitolách.

2.1 Náboženský protorasismus: antisemitismus a pigmentokracie
Mezi zdroje rasismu, tradičně přítomné v Evropě již ve středověku, patří především anti-
judaismus (nenávist vůči židům jako náboženské skupině) a pigmentokracie (na barvě 
pleti založená představa o bělošské nadřazenosti a z ní vycházející obhajoba otroctví).

Středověký antijudaismus byl nábožensky motivovaný odpor většinové křesťan-
ské společnosti vůči menšinové židovské náboženské skupině. Jelikož si ale židé i přes 
život v diaspoře udrželi kromě společné víry a ritu i další znaky sdílené totožnosti (jazyk, 
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tradice), změnil se postupně antijudaismus na antisemitismus, což byl (a je) nenávistný 
postoj vůči Židům jako příslušníkům etnické (národní) skupiny.

Přirozený, nábožensky motivovaný odpor vůči minoritní náboženské skupině byl 
o to silnější, že si křesťanství a židovství bylo blízké společnou historií. Mezi majoritní křes-
ťanskou společností se rozšířilo obviňování židů z bohovraždy (křesťané jim přisuzovali 
odpovědnost za Ježíšovu smrt, neboť si ji vyžádal židovský Sanhedrin). Podle křesťanů 
se židé z většinové společnosti vylučují odmítáním Ježíše jako Mesiáše a odmítáním 
Nového zákona. V očích středověkých křesťanů byli židé kriminalizovanou skupinou, 
potomky biblických židů, kteří spáchali nejhorší myslitelný zločin a jsou dědičně a ko-
lektivně tímto hříchem zatíženi.

Středověcí křesťané, kteří považovali židy za satanovy potomky, jim však ve skutečnosti 
odepřeli příslušnost k lidské rase, pro kterou Kristus zemřel na kříži.5

Středověký protorasismus byl specifický tím, že vznikl v hierarchizované společnosti, 
kde byla nerovnost považována za tradiční a přirozenou součást řádu vezdejšího světa. 
Křesťanská společnost znala ideu rovnosti ve smyslu plánu spásy, tedy rovného příslibu 
záchrany člověka při posledním soudu. Diskriminace židů by nebyla překvapivá, kdyby 
míra opatření nevedla až k jejich úplnému vyloučení mimo hierarchii stavů. Židé se stali 
natolik postradatelnými, že byli vyloučeni z ekonomie spásy. Záchrana se jich netýkala.

Ze židů se naopak stal hromosvod hněvu. Postupně se objevily lidové pověry 
o jejich zvrácené přirozenosti. V mytologii, folklóru, ikonografii se objevuje spojení židů 
s ďáblem a čarodějnictvím. Už od 12. století jsou obviňováni ze způsobení morových ran, 
ze sabotáží, objevuje se pověra o provádění rituálních vražd. Vůči takto démonizovanému 
etniku jsou často podnikány živelné útoky (pogromy).

Židé byli původně diskriminováni pro odlišnost své víry a měli možnost vzdát se 
své náboženské identity a konvertovat, což jim umožňovalo vstoupit do většinové spo-
lečnosti a získat lepší sociální statut. Později ale byla náboženská příslušnost jedince 
chápána jako pevně svázaná s etnickým původem. To z Židů činilo etnikum „od přiroze-
nosti“ dědičně zatížené hříchem. Zde již konverze nepomáhala, protože špatný původ 
přetrvával. Konvertita se většinové společnosti navíc mohl jevit jako maskovaný nepřítel.

Středověká společnost byla vyhraněná a netolerantní vůči jinakosti. Proto byly zná-
my i další projevy segregace a diskriminace, např. vůči Irům, Slovanům a později i k nově 
objeveným mimoevropským etnikům. Středověká společnost byla perzekvující a úsilí 
o uniformitu a homogenitu s sebou neslo odpor vůči kulturnímu pluralismu (heterofobie).

Pigmentokracie byla intuitivní forma rasismu, ještě bez opory v autoritě moderní vědy, 
která by snesla argumenty pro ospravedlnění dominantního postavení bělochů. Hierar-
chizace společnosti na základě barvy kůže ale existovala již ve středověku, opřená však 
byla o autoritu Bible. V křesťanském prostředí se objevovalo náboženské ospravedlnění 
otroctví odkazem na starozákonní příběh o Noemově prokletí Chámova syna Kenaana, 
jak je uveden v Genesis6:

5 Fredrickson 2003, s. 30.
6 Gn 9,18–27.
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18Synové Noeho, kteří vyšli z archy, byli Šém, 
Chám a Jefet; Chám je otec Kenaanův. 19Tito 
tři jsou synové Noeho; podle nich se rozdělila 
celá země. 20I začal Noe obdělávat půdu a vy-
sadil vinici. 21Napil se pak vína, opil se a ukryl 
uprostřed svého stanu. 22Chám, otec Kenaa-
nův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl 
to venku oběma svým bratřím. 23Ale Šem 
a  Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena 
a jdouce pozpátku přikryli nahotu svého otce.

Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce 
nespatřili. 24Když Noe procitl z opojení a zvě-
děl, co mu provedl jeho nejmladší syn, 25řekl: 
„Proklet buď Kenaan, ať je nejbídnějším otro-
kem svých bratří!“
26Dále řekl: „Požehnán buď Hospodin, Bůh 
Šémův, Ať je Kenaan jejich otrokem!
27Kéž Bůh Jefetovi dopřeje bydlet ve stanech 
Šémových. Ať je Kenaan jejich otrokem!“

Chamův syn Kenaan a všichni jeho potomci jsou tedy odsouzeni k věčnému otročení. 
Jako Kenaanci byla označována etnika, jejichž příslušníci byli zotročování (např. Slované 
a obyvatelé subsaharské Afriky). S postupnou christianizací východní Evropy a s rostoucí 
dostupností černošských otroků přestali Evropané zotročovat jiné Evropany a označení 
Kenaanci bylo vyhrazeno černochům. Zatímco zotročování křesťanů bylo nahlíženo jako 
nepřípustné, zotročování nevěrců nevadilo, neboť jej bylo možné vykládat za misionářský 
akt (pohané dosáhnou spásy díky kontaktu s věřícími. Ba dokonce se tvrdilo, že duše 
západních Afričanů lze spasit jedině jejich zotročením).

•  Vědomí jasné (barvou pleti dané) odlišnosti usnadňovalo v případě obchodu s otro-
ky brutální zacházení. Černá barva byla vysvětlována jako stigma, biblické prokletí 
či Boží trest. Bůh sám že určil Afričany jako rasu otroků.

•  Náboženský výklad mohl ospravedlnit otroctví s pomocí autority Bible. Nemohl tak 
ale činit v případě, že otrok konvertoval ke křesťanství. Proto také již na počátku 
17. století některé evropské státy ruší obchod s otroky.

•  Nicméně otrokáři se na mýtus o prokletí odvolávali ještě dlouho poté. Právě proto, 
aby se vyhnuli nařčení, že se otroctví neslučuje s Biblí. Jen přestali odůvodňovat 
otrocké postavení pohanstvím a začali ho odůvodňovat pohanským původem. 
Více se zdůrazňovaly vrozené rozdíly a zpochybňoval se efekt křtu. Tak mohlo být 
ospravedlněno, že v otroctví byli drženi i černí křesťané.

Protorasismus ve formě náboženského zdůvodňování nerovného postavení (dědičné 
prokletí), spolu s odkazem na somatické odlišnosti (barva kůže = otrocký status) se 
udržel po celý novověk. Otrokářský systém zbavil otroky jejich původní identity, jazyka, 
tradic a paměti. Již zde nebyly stovky kmenů a identit, ale jen homogenní masa „negrů“, 
u nichž barva kůže jasně vyjadřovala jejich sociální status. Umožnila s nimi nakládat 
instrumentálně jako s někým, jehož lidská hodnota je viditelně nižší.

Klíčovou roli pro zrod moderního rasismu sehrálo Španělsko v závěru reconquisty (2. po-
lovina 15. století) a následně v 16. století. Politika státu a církve té doby svědčí o přechodu 
mezi náboženskou netolerancí středověku a naturalistickým rasismem novověku, kde 
je osud člověka určen biologickým původem. Za protorasismus lze označit doktrínu 
čisté krve (limpieza de sangre), která se v tomto období rozvinula – zejména ve vztahu 
k židovské a muslimské menšině.

•  Ve druhé polovině 15. století narůstal počet pogromů, který vedl k nárůstu kon-
vertitů ke křesťanství. Vyvrcholením byl rok 1492, kdy v rámci náboženského 
sjednocování království bylo rozhodnuto o vyhnání všech Židů ze země. Početná 
komunita místních sefardských Židů měla na výběr ze dvou možností: konvertovat 
ke křesťanství a zůstat, anebo odejít (což znamenalo riskovat násilnou smrt na 
cestě). Přibližně 50 000 Židů proto konvertovalo.
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•  Tento akt způsobil prudký nárůst „podezřelých“ jedinců bez autentického vztahu 
k vnucené nové víře. Asimilace nových „conversos“ se nezdařila. Naopak se tito 
dostali pod neustálý dohled inkvizice a stali se oběťmi dalších diskriminací, nyní 
již rasistického charakteru. Církevní i světské úřady začaly provádět kontrolu 
„čistoty krve“, a tedy i původu každého jedince usilujícího o vstup do církevní či 
veřejné funkce. Konvertitům byl znemožňován vstup do řádů či institucí, naopak 
byly vyžadovány certifikáty o čistém původu.

•  Zde již hovoříme o jednoznačně rasistickém principu – o stigmatizaci celé etnické 
skupiny na základě původu. Židé (ale stejně tak i Mauři – španělští Muslimové) 
se stali poddanými „2. kategorie“. Ve Španělsku bylo hluboko do novověku po-
važováno za formu urozenosti, mohl-li jedinec prokázat, že ve svém rodokmenu 
nemá Maura či Žida.

[…] byl snižován status velkého počtu lidí výlučně a pouze na základě jejich příslušnosti 
k ‚pošpiněnému etniku‘, posunula se tak hranice, která dala ‚rase‘ nový a mnohem kom-
plexnější význam. […] španělský přístup ke konvertitům, který se rozvinul v patnáctém 
a šestnáctém století, vycházel z předpokladu, že Židé jsou špatní od přírody a nejen kvůli 
své víře. Církevní nenávist se […] změnila v ‚rasovou nenávist‘.7

2.2 Objevné cesty, kolonialismus, paternalismus
Západ získává od 16. století nad zbytkem světa vojenskou převahu a podmaňuje si jej. 
Kamkoliv přijede běloch jako dobyvatel, setkává se s etniky, která se podle jeho měřítek 
nacházejí na nižším civilizačním vývoji. Častým kontaktem s okolním světem se též začal 
projevovat estetický rasismus: eurocentrická předsudečná představa, že ve zbytku světa 
žijí lidé méně krásní, hloupější, mravně pokleslejší, s barbarskými zvyky atd.

Ruku v ruce s kolonizací rostlo sebevědomí bělochů a zároveň se utvářela před-
stava, že evropský západ je centrem světa, kdežto zbytek planety je pouze periferií. Bílí 
kolonizátoři si uzurpovali právo (jakožto příslušníci exkluzivní rasy) periférií se zmocnit 
a využít zdroje pro vlastní účely. Na tomto místě ještě dodáváme, že první morální de-
bata nad postavením a právy domorodého obyvatelstva na dobytém území a nad jejich 
případnou integrací mezi dobyvatele byla vedena ve španělském městě Valladolid již 
v polovině 16. století, tedy v době evropské kolonizace Ameriky.
Kolonialismus má dva významné důsledky:

1 Vytváří se korelace (podmiňující vztah) mezi rasou a civilizační vyspělostí.
2  Přechodně se v určitých kruzích ujímá představa o možnosti obyvatele periférie 

civilizovat. Tento postoj, kdy kolonizátor sám sobě rozumí jako moudrému otci, 
který vychovává zanedbané děti, se nazývá koloniálním paternalismem. Pregnant-
ně tento „nelehký“ a „nevděčný“ úkol bělochů vyjádřil Rudyard Kipling ve známé 
básni z roku 1899 s názvem „Břímě bělochů“8:

7 Fredrickson 2003, s. 37.
8 Kipling 1946, s. 13–15.
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Břímě bělochů
Rudyard Kipling

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.
 
To bělochů je břímě:
svou pýchu nedat znát;
mít nervy ze železa;
a třeba tisíckrát
vždy opakovat znovu,
že spásu dá jen klid;
zisk hledat pro jiného;
a za jiné se dřít.

To bělochů je břímě:
boj věčně podnikat,
vyhlásit zápas moru
a nasycovat hlad;
a válka-li se končí,
v níž o věc míru jde,
pohanů blud a tupost
vše v niveč uvede!
 
To bělochů je břímě:
ne králů doprovod,
však všední metařina
a nevolníků pot.

Zde přístav — nevkročíš tam,
však dej zaň život svůj!
Zde silnice: ne sobě
ji krví dobuduj!

To bělochů je břímě,
to dávná jejich mzda:
od těch, jimž neseš dobro,
jen zášť, jen úhona;

a pokřik těch, jež zvolna
uvádíš k světlu dne:
„Chcem zpátky v nevolnictví
a k egyptské své tmě!“
 
To bělochů je břímě;
k mdlobě se nesmíš znát,
ni frásí o svobodě
svou mdlobu zastírat.
Ať tak, ať onak jednáš,
ten dusný, chmurný lid
tím vším chce jen tvým bohům
a tobě přitížit.
 
To bělochů je břímě:
je navždy po dětství,
je veta po předčasném
a levném vítězství:
teď nevděčné jdi dílo
— vždyť muž jsi! — podniknout,
k moudrosti zrej a předstup
před sobě rovných soud!

V 18. století považovali Evropané svou převahu za výsledek své kulturní a technické vy-
spělosti a ne nutně za důsledek vrozené biologické nadřazenosti. V koloniální Indii byli 
britští úředníci přesvědčeni, že jejich poddaní mohou být plně civilizováni. Již v průběhu 
19. století byl kolonialismus kritizován jako jev sprostého vykořisťování, je však otázkou, 
nakolik stála v jádru imperiální a koloniální politiky touha po zisku a nakolik šlo o projev 
idealismu o „civilizačním“ poslání. Je pravdou, že v jádru kolonialismu i imperialismu stojí 
touha po zisku. Přesto nelze přijmout tezi o existenční závislosti evropského hospodářství 
na vykořisťované periferii. V koloniální politice se spíše projevuje imaginace Západu jako 
expandující společnosti – tedy snaha pomocí nových kolonií vytvářet (směrem navenek) 
představu o velmocenském postavení a ujištění (směrem dovnitř) společnosti, že její 
příslušníci žijí v mocném, sílícím a slavném impériu – že jsou zkrátka členy privilegova-
ného exkluzivního klubu.
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2.3 Moderní rasismus: obecné předpoklady v osvícenství
Pojmenovali jsme dva hlavní fenomény protorasismu: antijudaismus / antisemitismus a pig-
mentokracii. Oba mají své kořeny ve středověku (a možná ještě hlouběji). Evropané té doby 
potvrzovali své postavení odkazem na čistotu krve (tedy původu) či na bílou barvu kůže, která 
z nich činí přirozené vládce nad Afričany. V obou případech se argumenty opíraly o autoritu 
Bible. Ještě na rozhraní mezi středověkem a novověkem se Evropané dovolávali Boží vůle 
na podporu názoru, že rozdíly mezi křesťany a Židy či mezi Evropany a Afričany jsou nesma-
zatelné. Bylo-li třeba vybrané skupině upřít lidský status, stačilo poukázat na prokletí Židů 
za smrt Krista či černochů za Chámovy hříchy. Do podoby ideologie dospěl rasismus ale až 
po odpoutání se od křesťanského univerzalismu a po oddělení od tradicionalistického pojetí 
společenské hierarchie středověku, k níž došlo během osvícenství v průběhu 17. a 18. století.

Jedná se o paradoxní jev, protože osvícenství je obecně spjato s emancipačními 
procesy ve společnosti a s prudkým rozvojem moderní vědy, založené na empirii a indukci. 
Křesťanský univerzalismus byl nahrazen univerzalismem rozumu. Osvícenci zakládali 
myšlenku rovnosti mezi lidmi na předpokladu přirozenosti (rozumem je nadán každý). 
Rozvoj rozumu (správnou výchovou) má vést k rozvoji společnosti. Víra v rozum zde byla 
pevně spjatá s optimistickou vírou v pokrok. Známé jsou dobové koncepty přirozených 
lidských práv i důsledky americké a Francouzské revoluce. Středověká hierarchizovaná 
společnost byla nahrazena rovnoprávnými občany.

Až do americké či Francouzské revoluce byl řád světa neměnný. Židé byli zavření 
v ghettech, otroci na plantážích. Rasovou otázku nebylo třeba řešit. Jenže v revolučních 
změnách, v nových podmínkách univerzální rovnosti, přirozených práv, v procesu demo-
kratizace bylo zkrátka třeba nalézt argumenty pro udržení výsadního postavení jedněch 
a ospravedlnění perzekuce druhých.

Nové argumenty pro obhajobu nerovnosti v podmínkách rostoucí politické parti-
cipace a emancipace člověka opatřila moderní věda. 

2.4 Moderní rasismus: monofyletismus a polyfyletismus
Do 18. století platila při výkladu o původu lidstva tzv. biblická antropologie, tedy dog-
matické zdůvodnění jednotného původu (všichni jsou potomci Adama a Evy). Rozlišení 
(diferenciace) národů a jejich rozšíření (difuze) do světa se odehrála z Boží vůle. Roli zde 
opět hraje pasáž o Noemovi a jeho synech (Šém, Chám a Jefet), kteří stojí v základu tří 
starozákonních pronárodů.

Významnou roli v biblické antropologii hraje i stavba babylonské věže a zmatení 
jazyků. Etnická rozmanitost je tedy vysvětlena jako důsledek jazykového rozrůznění9:

1Celá země byla jednotná v řeči i činech. 2Když 
táhli na východ, nalezli v  zemi Šineáru pláň 
a usadili se tam. 3Tu si řekli vespolek: „Nuže, 
nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“ Cihly 
měli místo kamene a asfalt místo hlíny. 4Nato 
řekli: „Nuže, vybudujme si město a  věž, jejíž 
vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a ne-
budeme rozptýleni po celé zemi.“
5I Sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, 
které synové lidští budovali.

6Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všich-
ni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich 
díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co 
si usmyslí provést. 7Nuže, sestoupíme a zma-
teme jim tam řeč, aby si navzájem nerozumě-
li.“ 8Rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže 
upustili od budování města. 9Proto se jeho 
jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam 
Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid roze-
hnal po celé zemi.

9 Gn 11, 1–9.
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Od starověku až do 18. století panovalo navíc přesvědčení o klimatickém podmínění 
podoby jedince. Lidské tělo bylo chápáno jako substance, jemuž klimatické podmínky 
přisuzovaly akcident v podobě např. barvy kůže, tvaru, vzrůstu. Takové vysvětlení o pů-
vodu rozdílností mezi lidmi a národy ztrácí pod vlivem objevů a rozvojem věd v průběhu 
18. a 19. století na významu a hledá se nové zdůvodnění.

Ortodoxní výklad Bible a křesťanská víra v jednotný původ lidstva byly po dlouhou 
dobu silnou překážkou v rozvoji rasismu. V 17. století se ale paralelně objevila nová 
teorie, která Adama a Evu považovala za předchůdce pouze bílé rasy a všem ostatním 
přiřkla odlišný původ.

Můžeme proto hovořit o souboji dvou teorií, monofyletismu (monogenismu, dege-
neracionismu)10 a polyfyletismu (polygenismu, pre-adamitismu). V jádru stojí spor o to, 
zda jsou všichni lidé stejného původu (a tvoří tedy jeden druh diferencovaný do více ras), 
či zda je více druhů lidí. Stručně bychom spor mohli popsat takto:

Teorie degeneracionismu připouští, že všechny rasy jsou vlastně lidské bytosti, ale zá-
roveň podržuje, že ne-bílé rasy degenerovaly kvůli odlišnému prostředí, výchově či kvůli 
božské kletbě. Existuje však jedovatější forma rasismu, známá jako polygenetismus. V ní 
se tvrdí, že odlišné rasy patří k odlišným druhům, jež se utvořily odděleně. Podle této 
teorie ne-bílí vlastně nepatří mezi lidské bytosti. Polygenetismus byl zvlášť atraktivní pro 
zastánce otroctví. Zatímco teorie degeneracionismu poskytovala naději, že ne-bílí mo-
hou být vyléčeni ze své méněcennosti, polygenetismus považoval ne-bílé rasy za trvale 
a nenávratně podřadné.11

Pro jistotu si pojmy zopakujme:
1  Monofyletismus / degeneracionismus: všichni lidé stvoření Bohem, počátek u Ada-

ma a Evy, nerovnost způsobena vnějšími podmínkami. Tato teorie úspěšně ospra-
vedlňuje evropský expanzionismus jako civilizační a misijní činnost. Mezi zastánci 
této teorie nalezneme významné filozofy, např. jako jsou Locke, Montesquieu, popř. 
i první antropology: Linné, Buffon, Blumenbach (viz násl. podkapitolu).

2  Polyfyletismus / pre-adamitismus: lidé vzdálených míst pochází z odlišného 
základu, nerovnost je nepřekonatelná. Tato teorie byla pro vznik moderního rasi-
smu zásadní. Původně se ve formě pre-adamitské teorie snažila využít autority 
Bible (Adam a Eva jsou předchůdci jen bílých plemen, nicméně ještě před nimi 
zde byl pre-adamitský druh a z něj se paralelně k adamitům vyvinuli indiáni, čer-
noši atd.). Následně se ještě před Darwinovou evoluční teorií objevily názory, že 
afričtí černoši jsou mezistupněm mezi lidmi a opicemi. Myšlenka odděleného 
původu a vývoje nabývala na síle v průběhu 19. století. Polyfyletisté odmítali, že 
by prostředí (klima, strava, výchova) mělo vliv na změnu biologické formy („čer-
noch zůstane tělesně i duševně černochem, ať se přemístí kamkoliv“). Zastánci 
teorie proto zpochybňovali smysl poskytovat ne-bílým jakoukoliv vzdělávací péči 
a snažit se je povznést na úroveň evropské civilizace. Varovali před nebezpečím 
rasového míšení, které nutně vede ke vzniku „nehodnotných bastardů“. V tomto 
prostředí se rozvíjely metody klasifikace jednotlivých ras pomocí systému měření 
různých vlastností subjektu.

10  Degeneracionismus je teorie, předpokládající že civilizace byla z Boží vůle původním stavem 
lidstva. Divoši a barbaři však klesli v očích Boha a postupně degenerovali do svého dnešního 
postavení, zatímco civilizované národy si svou vysokou kulturu udržely a dále se zdokonalovaly. 
Degeneracionistickou teorii ve 2. polovině 19. století vytlačila evolucionistická teorie Ch. Darwina.

11 Immerwahr 1992, s. 482 (vlastní překlad).



2 Geneze rasismu v evropském myšlení (I .  část)    |   22

2.5 Moderní rasismus: antropologie, antropometrie
Impulsem pro rozvoj rasismu byla i snaha o vědeckou klasifikaci člověka, k jejímuž rozvoji 
došlo v průběhu 18. století. Vznikly první katalogy znaků a vlastností jednotlivých ras.

•  Autorem první rasové klasifikace byl François Bernier (1620–1688), který rozčlenil 
lidstvo na 4 rasy, po něm přišel s obdobnou klasifikací i známý filozof Gottfried 
W. Leibnitz (1646–1716), který na počátku 18. století vymezil rasu negroidní, la-
ponskou, orientální a okcidentální.

•  Významný švédský přírodovědec Carl Linné (1707–1778) je známý především 
jako autor binomického nomenklaturního systému, který se v přírodních vědách 
používá dodnes. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o rodově-druhové pojmenování 
živého organismu (např. jinan dvojlaločný či plejtvák obrovský). Zavedl taxonomické 
kategorie (též se používají dodnes: říše / třída / řád / rod / druh / varieta), pomocí 
nichž dokázal logicky seřadit rozmanitost pozorovaného života do jednotného 
hierarchického systému. Ve svém mohutném díle Systema naturae (1735) učinil 
pokus o vědeckou kategorizaci člověka na základě fyzických znaků a právě zde 
se objevuje členění jednoho druhu homo sapiens na šest variet (rozlišené podle 
čtyř tehdy známých obydlených světadílů + varieta „monstrózní“ a „divoká“). Linné 
věřil v jednotný původ lidstva (byl monofyletista).

•  Nejvýznamnějším pro rozšíření rasové klasifikace byl německý lékař Johann 
Friedrich Blumenbach (1752–1840), který v roce 1776 položil základy antropologie. 
Rozdělil lidstvo do pěti hlavních skupin: evropské, mongolské, etiopské, americké 
a malajské (opět podle světadílů). I on byl monofyletistou a tvrdil, že jednotlivé 
rasy se vyvinuly rozšířením a degenerací z původní adamitské bílé (tzv. kavkazské) 
rasy vlivem klimatických podmínek, odlišnou stravou atd. U každé rasy popisoval 
výlučně tělesné znaky (nikoliv intelektuální či morální schopnosti) a tvrdil, že vlivem 
míšení nejsou mezi rasami žádné ostré předěly. Byť on sám byl odpůrcem otroctví, 
spoluvytvářel představu o škále lidskosti tím, že za vzor představil kavkazský typ 
(jako původní Bohem stvořenou rasu), k níž má nejblíže evropská rasa.

•  Další antropologické systémy 19. století jsou více či méně radikální modifikací Blu-
menbachova systému. Připomenout můžeme zejména Jeana Baptistu  Lamarcka 
(1744–1829), který byl významným evolucionistou. Tvrdil, že každý organismus 
usiluje o dosažení ideální formy ve vztahu ke svému prostředí (teleologický princip: 
vývoj organismu sleduje účel – dosažení ideálu). Prostředí však klade organismu 
nové výzvy, a proto je organismus nucen se vyvíjet – adaptovat (přizpůsobit). 
Struktura orgánů se podle toho zvětšuje či zmenšuje na základě jejich ne/používání 
v daném prostředí. Změny vzešlé z adaptace se fixují a přenáší se na potomstvo, 
čímž dochází k evoluci – vývoji. Vztáhneme-li to na lidský druh, tak každá rasa 
svědčí o proběhlé adaptaci na prostředí, v němž dlouhodobě žije. Principy La-
marckova evolucionismu částečně přejal i Charles Darwin, kterého připomeneme 
v následující kapitole.

Ruku v ruce s rozvojem snah o klasifikaci člověka a jeho zahrnutí do systému ostatních 
živočichů se rozvíjela i antropometrie. Jednalo se o snahu měřením vybraných těles-
ných vlastností zjišťovat další lidské kvality. Základem je předpoklad korelační vazby 
mezi měřenou tělesnou proporcí (velikost lebky, hmotnost mozku či objem mozkovny) 
a vlastnostmi, které lze od naměřeného čísla odvodit (velikost inteligence, charakterové 
vlastnosti atd.).

Tento přístup úzce souvisí s biologickým determinismem. Přisuzuje člověku vro-
zené kvality, které předurčují jeho osud. Věda se pasuje do role autority, která je schopná 
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tyto skryté kvality objevit a podílet se na racionální přestavbě společnosti tak, aby každý 
její člen zastával místo odpovídající jeho biologické kvalitě. Věda tedy zastává roli arbi-
tra spoluurčujícího osud každého jedince. Důsledkem snahy byla redukce člověka na 
„index“. Fascinace zjednodušením rozmanitosti života na jedno číslo, které by prozra-
zovalo dosud skrytá tajemství o člověku, otřásla vědou v průběhu 19. století, v určitých 
podobách ale přežívá dodnes.

Nebezpečí, které z vědeckého sebevědomí plyne, si všímá např. Stephen J. Gould, 
který označuje veškeré redukcionistické, bio-deterministické snahy za pseudovědecké 
a prokazuje u nich pochybnou metodologii včetně rozsáhlého falšování výsledků. Pravý 
účel těchto vědeckých snah o nalezení plausibilního výpočtu indexu a vytvoření hie-
rarchické škály, na niž by bylo možné zařadit každého jedince podle jeho „přirozených“ 
vlastností, spočíval v obhajobě (a ospravedlnění) nerovného postavení a nerovného za-
cházení s lidmi různých ras a různého původu v politickém prostředí občanské rovnosti. 
Věda, jejíž autorita rostla úměrně k technologickému pokroku, se tak zaprodala do služeb 
společenských pověr a předsudků. Níže stručně zmiňujeme některé slavné antropometry:

1  Samuel Morton (1799–1851) zastánce polygenismu. Měřil objemy mozkoven 
(kraniologie) se snahou nalézt korelaci mezi obsahem mozku a inteligencí.

2  Paul Broca (1824–1880) vážil mozky géniů. Snažil se odvodit dominantní mozkové 
funkce z velikosti (a tvaru) jednotlivých mozkových center (frenologie: objevování 
přímých vztahů mezi tvarem lebky a funkcí mozku). Zavedl kraniální index (poměr 
délky a šířky lebky), který se stal významným měřítkem pro určování rasy.

3  Cesare Lombroso (1835–1909) se snažil prokázat, že ke kriminálnímu chování je 
jedinec předurčen svou přirozeně nízkou lidskostí, která se pozná podle množství 
opičích atavismů u kriminálníků a nižších vrstev společnosti. Tendence ke zločin-
nosti je dle něj dědičná a vůlí či výchovou neovlivnitelná.

4  Alfred Binet (1857–1911) měřil inteligenci dětí na základě testů, z nichž se později 
vyvinuly známé IQ testy, v nichž se poměřuje skutečný věk s mentálním. Testy se 
v určité úpravě používají dodnes.

SHRNUTÍ KAPITOLY 
Prošli jsme relativně dlouhé období evropských dějin, abychom poskládali jednotlivé části 
mozaiky a zjistili, jaké události a fenomény hrály roli při vzniku rasistické interpretace 
skutečnosti. Větší shrnutí připojíme až na závěr následující kapitoly, v níž bude dokončen 
historický přehled. Nyní pouze rekapitulujeme, co je třeba si zapamatovat:
1  Určité náboženské skupiny a etnika sehrávají roli obětních beránků. Proč společnost 

potřebuje obětní beránky? Protože provozováním rituálního násilí je udržováno vědomí 
sounáležitosti. Tím, že ze svého středu vyděluje společnost něco, co je označeno jako 
cizí, nebezpečné a nepřátelské, udržuje smír uvnitř. Jedinec, kterému je přiřknuta od-
povědnost za veškeré krize, neúspěchy, nemoci atd., je považovaný za démonického, 
a proto je možné s ním nakládat bez soucitu jako s ne-člověkem. Zkrátka: pácháním 
násilí na vnějším je udržován smír uvnitř.

2  Expanze Západu způsobila jeho konfrontaci s ostatními kulturami a vytvořila (jako 
vedlejší produkt) představu o nadřazenosti.

3  Vědomí o technologické a kulturní nadřazenosti vedlo k přesvědčení o nadřazenosti 
biologické (ruku v ruce s estetickými předsudky).

4  Vědecká autorita nahradila autoritu Bible, což bylo pro rozvoj rasismu klíčové.  Namísto 
vyloučení určité skupiny poukazem na dědičný hřích bylo možné vyloučit ji na základě 
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vědeckého důkazu o méněcenné „přirozenosti“. Sekulární osvícenství poskytlo vědecké 
vysvětlení rasové nerovnosti, založené na odlišném původu, barvě pleti, velikosti lebky 
atd., čímž byly položeny základy biologického determinismu. Věda pomohla vyřešit 
otázku, komu a proč mají být upřena občanská práva, neboť k jejich disponování není 
biologicky způsobilý. Osvícenství s ideou rovnosti paradoxně zakládá i možnost vě-
deckého důkazu nerovnosti mezi lidmi jakožto příslušníky různých ras.

OTÁZKY A PRAKTICKÁ ČÁST
1 Jak bylo v novověku obhajováno otroctví?
2  Co je to doktrína limpieza de sangre a proč ji považujeme za důležitý projev proto-

rasismu na cestě k modernímu rasismu?
3 Stručně definujte monofyletismus a polyfyletismus.
4  Jak je obhajována nerovnost mezi lidmi (a lidskými skupinami) ve světě, kde se rov-

nost a svoboda stávají univerzální hodnotou?
5 Proč je antropometrie nebezpečná?
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3  GENEZE RASISMU  
V EVROPSKÉM MYŠLENÍ (ČÁST II.)

CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly budete znát / umět / rozumět:
–  Historickým, náboženským a vědeckým kořenům, z nichž vyrostl 

moderní rasismus v podobě rasistických ideologií.
–  Důvodům, proč se rasismus stal součástí příběhu modernizace 

a emancipace evropské společnosti.

KLÍČOVÁ SLOVA  Árijský mýtus; geografický determinismus; romantismus; nacionalismus; 
sociální darwinismus

Tato kapitola je pokračováním předchozího výkladu. Jsou zde více akcentovány události 
a fenomény dlouhého 19. století, které jsou obecně považovány za průvodní jevy vzniku 
moderní evropské společnosti.

3.1 Romantismus a nacionalismus
Již v první kapitole jsme zmínili, že ruku v ruce s nárůstem národně emancipačních hnutí 
dostává v určitých geopolitických podmínkách pojem národ obdobný význam jako rasa. 
Zatímco z Velké francouzské revoluce vzešel osvícenecký koncept národa složeného 
z rovnoprávných občanů, jimž se suverén zodpovídá z výkonu své funkce, na východ od 
Rýna (zejména v Německu) získával národ romantickou podobu osudového pokrevního 
společenství lidí hovořících jedním jazykem, sdílejícího společné tradice a kulturu. Identita 
zde byla budována bez ohledu na absenci zastřešující instituce centralizované moci (stát).

Za otce romantického pojetí národa je považován filozof Johann G. Herder (1744–1804). 
Národy popisoval jako organismy (rostliny) vyrůstající ze životodárné půdy. Každý ná-
rod má svého specifického ducha (Volksgeist), který se projevuje jazykem, folklórem, 
uměním, mravy, tradicemi. Příslušnost k národu je pro každého jedince přirozená (člo-
věk se do národa rodí, je to biologická součást identity). Herder nabádal k usazenosti 
(každý národ se má starat o své a nezasahovat do věcí jiných národů) a pro každý národ 
požadoval vlastní stát, neboť jen národní stát může být spravedlivý. Představoval si, že 
takové přirozené uspořádání společnosti je předpokladem harmonické bezkonfliktní 
budoucnosti.

Herderova mírová koncepce se stala již bez jeho přičinění nebezpečnou v inter-
pretaci zdůrazňující osudovost společenství a jeho exkluzivitu. V době sílícího antise-
mitismu v 19. století tak mohli být např. Židé vyloučeni z těla (nejen) německého národa 
jako trvale cizí element, který:

• není možné asimilovat (protože má jinou přirozenost)
• dusí rozvoj majoritní společnosti, protože jí překáží
• parazituje na národních zdrojích, oslabuje národní jednotu
• podrývá tradiční hodnotový systém tím, že do něj zanáší hodnoty cizí, nepřirozené
•  sleduje vlastní zájmy a škodolibě sabotuje snahu majority o vytvoření národního státu.
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Pro biologizaci pojmu národa v Německu učinil mnohé i filozof Johann G. Fichte 
(1762–1814), který během napoleonských válek přednesl v roce 1808 na univerzitě v Ber-
líně sérii přednášek (Reden an die deutsche Nation), v nichž Němce označil za vyvolený lid 
přírody, původní obyvatele své země, kteří svou identitu zakládají na pokrevním svazku, 
společných instinktech atd.

Revolta proti napoleonské armádě byla institucionalizována do studentských 
spolků (Burschenschaftů), v nichž byla soustředěna mládež prodchnutá nacionalismem 
a kde byla pěstována představa o heroické německé minulosti, stejně tak jako kult fy-
zické síly. Z tohoto prostředí povstal pangermanismus, politická ideologie postavená 
na myšlence pokrevní solidarity všech Němců, jehož cílem bylo spojení všech Němců 
do jednoho státního útvaru. Pangermanismus sehrál významnou roli při budování ně-
meckého státu (tzv. velkoněmecká koncepce) a stal se součástí německého expanzio-
nismu a imperialismu po vzniku Říše v roce 1871. Průvodními jevy pangermanismu 
byly antiklerikalismus či přímo novopohanství (obdiv k náboženským rituálům starých 
germánských kmenů). Později byl pangermanismus významnou součástí politické 
propagandy během 1. i 2. světové války.

3.2 Krize osvícenské víry v pokrok
Velká francouzská revoluce spustila na starém kontinentu proces postupného zrovnopráv-
nění širokých vrstev obyvatelstva a to včetně těch, které tradičně stály na úplném okraji 
společnosti. Rasové teorie 18. století (zejména polyfyletismus) přišly příliš pozdě na to, 
aby nadále legitimizovaly otrokářský systém. Na to bylo ve společnosti již příliš filantropů, 
osvícenců, abolicionistů, evangelíků a dalších zastánců univerzality lidských práv.

První zemí, která plně zrušila otroctví, byla v roce 1833 Velká Británie. Ve stejné 
době sílilo abolicionistické hnutí i v USA, zejména v severních státech Unie. Na jihu, kde 
byla ekonomika na otrocích závislejší, bylo jejich osvobození nepřijatelné. Pokus o zrušení 
otroctví vedl k občanské válce v první polovině 60. let, k osvobození otroků nakonec došlo 
schválením 13. a 14. ústavního dodatku z roku 1865, resp. 1868. Situace ve Spojených 
státech byla napjatá nejen kvůli mase osvobozených otroků, ale i kvůli prudkému nárůstu 
přistěhovalců ze zaostalých regionů, zejména z východní Evropy a Irska, k němuž do-
cházelo od 40. let 19. století. Jelikož přistěhovalectví s sebou přinášelo mnohé sociálně 
patologické jevy, sílily hlasy volající po omezení nekontrolovatelného přílivu osob.

K emancipaci Židů v Evropě docházelo za značných peripetií v průběhu celého 
19. století. Ve všech státech, kde k procesu zrovnoprávňování Židů docházelo (Německo, 
Francie, Rakousko-Uhersko), vznikala politická hnutí usilující o zvrácení tohoto procesu. 
Nicméně postupně se objevovaly nové židovské elity (lékaři, učitelé, právníci), které 
viditelně spoluutvářely každodenní život společnosti. Sociální vzestup Židů vzbuzoval 
u příslušníků majority značné obavy, neboť byl chápán jako nepřirozený nárůst židovské-
ho vlivu. Ve druhé polovině 19. století jsou napříč Evropou zakládány antisemitské ligy, 
programově varující před židovským plánem ovládnout svět. O konspiračních teoriích 
z konce 19. a počátku 20. století se více dozvíme v kapitole č. 8.

Výsledkem procesu zrovnoprávnění byl prudký nárůst nových občanů (černochů 
v USA, Židů v Evropě), vůči nimž měla většinová společnost tradiční předsudky. Proces 
byl vnímán i jako nebezpečné zhroucení řádu starého světa. Majoritní společnost se cítila 
ohrožena, co se týče udržení výsadního postavení. Židé i černoši, dosud na úplném okraji, 
se navíc stávali potencionálními konkurenty na trhu práce. Zvláště v konzervativních 
kruzích došlo k nárůstu odporu vůči modernismu, liberálním hodnotám, individualismu 
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či kapitalismu. Všechny tyto nové „–ismy“ byly pokládány za symptomy rozpadu tradiční 
hierarchie společnosti a zániku tradičních hodnot.

Proces liberalizace a emancipace tak paradoxně přiživil tradiční stereotypy o lichvář-
ských Židech, kteří mocí peněz rozbijí hodnoty společnosti, na níž parazitují, anebo 
o zuřivých černých „poloopicích“ znásilňujících bílé ženy. Rozdíl spočíval v tom, že 
zatímco v USA probíhalo ekonomicko-společenské zápasení v dělnické třídě a na nekva-
lifikovaných profesích, v Evropě a Německu zvlášť spolu soutěžila střední a kvalifikovaná 
třída. Přesvědčení o nadřazenosti německé krve se stalo mýtem, který pomohl střední 
třídě uchovat si hrdost tváří v tvář sociálnímu vzestupu Židů, a bojovat tak s dezorien-
tací, kterou s sebou proces modernizace přinesl.

V průběhu 19. století, ruku v ruce s rozvojem medicíny, poklesla novorozenecká úmrt-
nost a došlo k prudkému populačnímu růstu – a to i v nejnižších vrstvách společnosti. 
Průmyslová revoluce, industrializace, migrace, vytržení z tradičních vazeb, ztráta iden-
tity, to vše byly krizové momenty modernizačního procesu. Mnohý pozorovatel si v té 
době při pohledu na neutěšenou situaci dělnických předměstí plných špíny, infekčních 
nemocí, kriminality, prostituce, zanedbaných dětí a zmařených životů pokládal otázku, 
zda je osvícenecký ideál pokroku udržitelný, anebo se jedná o chiméru, a civilizace 
naopak směřuje k zániku.

Nabízelo se dvojí řešení. Na jedné straně byl připomínán romantický ideál ne-
zkaženého a nekomplikovaného života v lůně přírody (na což už v 18. století upozornil 
Rousseau), tedy jakýsi útěk z civilizace, na straně druhé se objevilo volání po racionálním 
(o vědu opřeném) státním dohledu nad populační otázkou.

Na počátku vědecké linie druhého řešení stojí anglický ekonom a pastor Thomas 
R. Malthus (1766–1834), který ve svém Eseji o principu populace vysvětlil, že příčinou bídy 
jsou lidské pudy (potravní a rozmnožovací). K  jejich ukojení je lidstvo limitováno po-
pulačním zákonem: zatímco podmínky obživy rostou lineárně (aritmeticky), populace 
roste geometricky. Brzy tedy dojde k vyčerpání zdrojů a rozhostí se všeobecná bída. 
Tím Malthus zpochybnil osvíceneckou ideu o nepřetržitém pokroku a zdokonalování 
lidstva. Optimistická představa zářných zítřků byla nahrazena pesi mistickým očeká-
váním úpadku.

Tento ponurý pohled se stal východiskem pro rozličné apokalyptické představy. 
Skutečnou sílu ale získal v kombinaci se sociálním darwinismem.

3.3 Sociální darwinismus
Na úplném počátku je třeba připomenout základy evoluční teorie Charlese Darwina 
(1809–1882), kterou uveřejnil na konci 50. let 19. století. Velmi stručně ji lze vysvětlit 
takto: příroda je konkurenční prostředí, v němž probíhá boj každého organismu o přežití, 
přičemž vše slabé je eliminováno. Příroda tak reguluje počet a množství druhů. Organismy 
se rodí s různými odchylkami v individuální výbavě (ty však vznikají náhodně, nezávisle na 
environmentálních vlivech). Pokud se odchylky osvědčí, tj. zvýhodňují organismus v boji 
o přežití, jsou v rámci reprodukce předány do dalších generací. Paralelně se tedy jedná o dva 
procesy: (1) přežijí ty organismy, u nichž odchylky umožnily lepší adaptaci na podmínky 
konkurenčního boje, (2) ostatní jsou v tomto boji vyselektováni dříve, než dospějí k repro-
dukci. Organismy, které se reprodukovaly, předaly zvýhodnění v podobě odchylky svým 
potomkům. Tak postupně vznikají a vyvíjejí se nové poddruhy a druhy, stále lépe vybavené 
k přežití ve svém prostředí.
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Jen pro zajímavost můžeme uvést, že se jedná o příklad sociomorfního mode-
lování, tedy chápání přírody optikou fungování společnosti. Darwin popisuje přírodu 
stejně jako liberální ekonomové trh: jako prostředí, kde vládne jakási neviditelná ruka, 
která nezávisle na jakékoliv vůli reguluje a řídí vývoj života. Pro biologii i společenské 
vědy měla evoluční teorie následující důsledky:

1  Namísto předělu mezi člověkem a zvířetem se objevuje představa o biologickém 
kontinuu od organismů primitivních až po dokonalé.

2  Člověk nebyl stvořen Bohem z lásky a k obrazu svému, ale vzešel z dlouhého boje 
o přežití.

3  Na rozdíl od Lamarckovy teorie zde chybí jakýkoliv teleologický princip. Organismus 
nemá žádný účel vývoje (vnitřní úsilí o dosažení dokonalosti). Přírodní proces je 
slepý, neuspořádaný, nahodilý – platí jediné pravidlo, a tím je přežití nejsilnějšího 
(nejlépe adaptovaného).

4  Darwinismus ukončil spor mezi monofyletismem a polyfyletismem. Oba směry 
opíraly zdůvodnění rozdílnosti mezi lidmi o autoritu Bible. V evoluční teorii Bible 
autoritu pozbývá a není třeba se k ní odvolávat. Vše řídí příroda.

5  Tak jako jsou hierarchicky uspořádány organismy podle dokonalosti, může být 
sestaven i žebříček lidského druhu. Lze hledat předchůdce člověka – tedy me-
zičlánek mezi ním a opicí a jednotlivé lidské rasy přitom umisťovat podle znaků 
na příslušná místa v tomto žebříčku.

Evoluční teorie je při popisu pestrosti života značně redukcionistická – veškeré fenomé-
ny jsou mechanicky vysvětleny principem boje. Na konci 19. století se zvláště princip 
selekce stal součástí myšlenkového směru nazvaného jako sociální darwinismus. V něm 
jsou na boj redukovány i společenské vztahy. Každá společnost má možnost se tomuto 
principu podřídit – a sílit, anebo tuto výzvu neuposlechnout – a zaniknout.

Sociální darwinisté v prostředí, kde již existovaly základní principy sociálního státu 
(nemocniční péče, sociální pojištění, péče o válečné invalidy, mentálně nemocné atd.), 
volali po přehodnocení, zda má společnost všechnu tuto péči poskytovat. S ohledem na 
jediný platný přirozený zákon (přežití nejsilnějšího) se mnohé úsilí jeví jako nesmyslné 
zajišťování přežití slabých. Stavěním sirotčinců, blázinců, azylových domů atd. vyčerpává 
společnost omezené prostředky pro někoho, jehož život nemá hodnotu.

V sociálním darwinismu slyšíme principy půjčené z Darwina i Malthuse. Módním 
se toto hnutí stalo na přelomu 19. a 20. století, nicméně nejednalo se o jednolitý směr. 
Málokterý soudný intelektuál (vědec, lékař) by volal po úplném zrušení státní péče. Spíše 
se sociální darwinismus ve své rafinované podobě stal součástí ozdravných programů 
za zvyšování kvality populace (eugenika, rasová hygiena). Více se o nich rozepíšeme 
v kapitole č. 9 a 10. Zde jen krátce v bodech:

1  Společnost tvoří silní a slabí lidé. Užitečné je, když je silných co nejvíc, pak spo-
lečnost (národ / rasa) přežije v mezinárodním konkurenčním boji.

2  Nemá smysl investovat do slabých, neboť jejich biologická (a tedy i sociální hod-
nota) je mizivá. Omezené prostředky je třeba investovat racionálně, na základě 
vědeckého přehodnocení hodnoty jedince.

3  Má smysl investovat do silných, kde je míra zhodnocení investice vysoká. Tedy 
namísto stavění blázinců, sirotčinců atd. je třeba zavádět např. mateřskou dovo-
lenou, která umožní silným mít více zdravých a výkonných potomků.

4  O tom, kdo je silný (a zaslouží přežít a ještě více sílit) a kdo je slabý (a zaslouží 
izolovat či úplně odstranit), rozhoduje věda.
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Jak to celé souvisí s rasismem? Jelikož byl sociální statut jedince chápán jako 
důsledek zděděných předpokladů (jedinec je biologicky predestinován), mohla se i rasa 
(vědecky klasifikovaná biologická skupina) stát jedním z předpokladů sociálního statusu. 
Či ještě jinak: rasa se stala kritériem, zda jedinec patří mezi „silné“ či „slabé“.

V každém případě rostlo vědecké přesvědčení (a sebevědomí), že náchylnost ke 
slabosti lze identifikovat (např. antropometrickým vyšetřováním) a podle naměřených 
údajů předepsat jedinci jeho hodnotu či přímo jeho osud. Přelom 19. a 20. století je cha-
rakteristický pro vznik symbiotického spojení vědy a politiky, z něhož vzešly zmíněné 
politicko-vědecké ozdravné programy.

•  V Německu patří mezi hlavní zastánce principů sociálního darwinismu Ernst 
Haeckel (1834–1919), význačný biolog, který v roce 1899 vydal knihu Záhady 
universa, v níž obhajuje přirozenou evoluční hierarchii mezi rasami spolu s vizí, že 
konkurenční boj o přežití vede k dalšímu vylepšení rasy. Zároveň byl zastáncem 
zavedení eugenických opatření. Ve stejném roce vydal knihu Základy 19. století 
v Německu naturalizovaný Angličan Houston S. Chamberlain (1855–1927). V ní 
jsou darwinistické momenty přítomny též. K nim je přidána vize, že civilizační 
vývoj je rasově podmíněný a hybatelem dějin v středověké a novověké Evropě byli 
Germáni (Chamberlainovi se věnujeme v kapitole č. 6 a 7).

•  Ve Francii vydal v roce 1899 knihu Árijci: jejich společenská role Georges Vacher 
de Lapouge (1854–1936). Vedle rasové klasifikace světové i evropské populace se 
u něj objevuje tehdy populární teze o dvou rasách, z nichž je složen francouzský 
národ. Zatímco germánští Frankové měli tvořit francouzskou aristokracii, románští 
Galové byli předky nižších tříd (tedy ztotožnění společenských tříd a rasy). Tato 
teorie má své kořeny již na počátku 18. století a sloužila jako politická a ideo-
logická zbraň šlechty proti rostoucímu vlivu třetího stavu. Jedná se o příklad 
rasového chápání historie (Velká francouzská revoluce je interpretována jako 
rasová válka). Tato interpretace kvetla u porevolučních exulantů a francouzské 
aristokracie, která své výsadní postavení obhajovala biologickou superioritou 
(a jeho ztrátu vykládala jako nepřirozený vývoj, a tedy důkaz o celkovém úpadku 
společnosti). U Lapouge je třeba zdůraznit jeho odmítání dědičností získaných 
vlastností. Výchova ani změna prostředí neumožní jedinci uniknout jeho rasové-
mu údělu. Lapouge chápal přírodu jako model pro vysvětlení sociálních vztahů 
(tzv. antroposociologie) a varoval před ústupem přirozené selekce, která povede 
k degeneraci. Rasu ztotožňoval s třídou (vyšší vrstvy jsou podle něj výlučně 
dlouholebé), na druhou stranu údajně probíhá již od středověku nebezpečná 
brachycefalizace evropského obyvatelstva: osvícenství, Francouzská revoluce 
a modernismus (liberalismus, emancipace) způsobily nadvládu otrocké rasy 
krátkolebých nad panskou rasou dlouholebých.

•  Rasistická díla nebyla jen výsadou Evropy. Ve Spojených státech např. William 
Ripley vydal v roce 1899 knihu Evropské rasy, v níž je rozdělena evropská popula-
ce do tří rasových skupin, vždy s definovanou odlišností v biologické a mentální 
kapacitě.

Náš výčet je značně výběrový, neboť obdobných děl, v nichž se vedle sebe objevuje rasová 
historie kontinentů, biologický determinismus, principy sociálního darwinismu, případ-
ně obhajoba otroctví či antisemitismu, rasový protekcionismus odmítající mezirasové 
křížení byla celá řada. Jak je ale zjevné z výše uvedených příkladů, rasová interpretace 
skutečnosti byla na přelomu století pro intelektuály atraktivní.
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3.4 Vstup árijců do myšlení Západu
Od poloviny 18. století se Západ stal centrem světa. Mocensky zastínil Čínu, Osman-
skou říši, Persii. Před novým globálním hegemonem vyvstaly dvě otázky: 1) v čem tkví 
příčiny nadřazenosti, popř. jak si onu nadřazenost uchovat a 2) jak efektivně spravovat 
podrobená území?

•  Generální guvernér britského impéria v  Indii, Warren Hastings (1732–1818), 
pokládal shromažďování poznatků o indické civilizaci za předpoklad kvalit-
ní a výkonné správy. Podporoval proto u zaměstnanců britské Východoindic-
ké společnosti studium místních jazyků. V roce 1784 byla v Kalkatě založena 
Královská asijská učená společnost, jejímž prvním prezidentem se stal filolog 
William Jones (1746–1794). Tím bylo iniciováno studium jazyků, ale i kultury, 
mýtů, náboženských textů atd.

•  Fascinace bohatostí kulturního světa Východu vedla ke zrodu nové orientalistiky 
(tradiční orientalistiku představovaly práce a překlady misionářů, kteří zde působili 
o století dříve). Indie měla u Evropanů tradičně pozici starobylé a moudré civilizace, 
která ovšem v průběhu věků upadla. Docházelo k renesanci indické astronomie, 
matematiky, medicíny.

•  V přednášce konané roku 1786 označil W. Jones sanskrt, řečtinu, latinu, gótštinu, 
keltské dialekty a starou perštinu za rodově příbuzné jazyky, které vznikly ze spo-
lečného prehistorického prajazyka. Tím položil základy představy o pradávném 
společném kořeni světa Východu a Západu. Zrodila se komparativní filologická 
disciplína, indoevropeistika, tedy srovnávací studium jazyků, zkoumající lingvis-
tické sounáležitosti mezi evropskými a indickými dialekty. V průběhu 19. století 
se jednalo o prestižní vědecký obor, rozvíjený na univerzitách. Různí intelektuá-
lové té doby vyvíjeli snahu nalézt společného předka Východu a Západu, stejně 
tak jako místo, odkud pocházel a odkud se rozšířil. Na jazykové úrovni se hledaly 
homologie a analogie ve významech slov, v jejich tvarech, ve stavbě vět. Totéž se 
činilo při studiu mýtů či náboženských rituálů.

Od původní pragmatické potřeby efektní správy kolonií došlo objevením společných 
civilizačních kořenů dvou světů k několika důsledkům:

•  Myšlenka civilizační jednoty britského impéria ospravedlňovala samotnou exis-
tenci koloniální správy v  Indii (srov. s  imperiálním paternalismem a představou 
o civilizační misi Britů v Indii).

•  Učenci byli fascinováni exotikou, okouzleni sanskrtem a nasměrováni k hledání 
původních kořenů civilizace mimo Evropu. Zvláště ve Francii a Německu došlo 
k prudkému nárůstu komparativních věd (lingvistiky, mytologie, religionistiky). 
Hledala se možná vazba hinduismu a křesťanství.

•  Západní intelektuálové si položili otázku po kořenech vlastní kultury. Tradiční biblic-
ké pouto s národy Předního východu (s Židy, Egypťany a Foiničany) bylo vyměněno 
za mýtus o pokrevním poutu s Dálným východem (s Indy a Peršany). Orientální 
renesanci je třeba chápat jako snahu o oživení evropské kultury objevením vazeb 
na exotické a dosud nepříliš známé prostředí.

•  Termín „indoevropský“ (1813 anglosaské prostředí) či „indogermánský“ (1823 
německé prostředí) pro označení jazykové skupiny, byl záhy nahrazen termínem 
„árijský“, jenž pochází ze sanskrtu, který označuje výbojné nomády (kočovníky), 
jejichž původní domovinou má být Střední Asie (Jones ji umisťoval do Íránu).
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Termín „árijský“ zavedl německý filolog a orientalista Friedrich Max Müller (1823–1900). 
Od roku 1854 působil jako profesor v Oxfordu a jako první přišel s myšlenkou, že indická 
civilizace je tvořena dvěma rasami: negroidní a árijskou. Druhá zmíněná měla do Indie 
přikočovat ze severu (z Íránu) a měla duchovně a civilizačně povznést místní negroidní 
lid. Slovo árijec má své kořeny v různých indických nářečích, v nichž slovo árja znamená 
např. vznešený, bílý, atd.

[…] árijské jazyky odkazují na rané období, kdy nejstarší předkové Indů, Peršanů, Řeků, 
Římanů, Slovanů, Keltů a  Germánů sdíleli jednu střechu… Předtím, než předkové Indů 
a Peršanů zamířili k jihu a než se vůdci řeckých, římských, keltských, teutonských a slo-
vanských kolonistů vydali do Evropy, existoval malý árijský klan, který pravděpodobně 
sídlil na nejvyšších vrcholcích střední Asie a  hovořil jazykem, který nebyl sanskrtem, 
řečtinou nebo němčinou, ale obsahoval zárodky všech těchto dialektů. Tento klan se vě-
noval zemědělství (arare = orat), ctil pokrevní a manželské svazky a vzýval Dárce Světla 
a Života na nebesích pod stejným jménem, které ještě dnes můžete slyšet v hinduistic-
kých chrámech, římských basilikách a v našich kostelech a katedrálách.12

Müller charakterizoval árijce, a dal tak podnět (od nějž se distancoval) k popularizaci 
myšlenky o árijském původu některých evropských národů. Velmi záhy došlo k ideologi
zaci indoevropeistiky:

•  Idea původního jazykového společenství opustila katedry a stala se ideologií 
o původním pokrevním společenství různých národů. Došlo k posunu od lingvis-
tického výzkumu k antropologii a archeologii. Indoevropané / árijci přestávají být 
jazykovým společenstvím a stávají se rasou. Zjednodušeně lze říci, že být árijcem 
již neznamenalo hovořit árijským (indoevropským) jazykem, ale mít odpovídající 
tvar lebky.

•  Intelektuálové zkonstruovali představu o imaginárním rasovém společenství, 
o válečnických a aristokratických nomádech, o prehistorické kolonizaci Evropy.

•  Evropu zasahuje mýtus o dávném zlatém věku, kdy bojovná rasa árijců přivezla na 
svých koních vznešenou kulturu a vysoké rasové kvality, které se staly základem 
evropské civilizace. Tento mýtus dovolil Evropanům emancipovat se od tradičního 
biblického příběhu o společných kořenech se Semity. Árijská rasa umožnila urči-
tým vrstvám získat novou identitu, která se vymykala tradičnímu křesťanskému 
univerzalismu a autoritě Bible.

•  Pod vlivem archeologie, lingvistické paleontologie či srovnávací mytologie je opuš-
těna teorie o asijském původu árijců a jejich pravlast je hledána v Evropě např. na 
území Litvy, ve Skandinávii, v severním Německu nebo ve východní Evropě). Záhy 
na to byli árijci ztotožněni s germánským kmenem Teutonů.

•  Pro ideologizaci původně katedrové indoevropeistiky sehrála významnou roli její 
aliance s pangermanismem, který pronikl nejprve archeologií a folkloristikou a po-
sléze i antropologií. Vědecký diskurz byl postupně prodchnut iracionální představou 
o mýtické podstatě civilizace – o germánské rase, která je nositelkou árijského 
odkazu a je nadána specifickými biologickými, kulturními a obecně civilizačními 
vlastnostmi, které měly sehrát klíčovou úlohu při utváření západní civilizace.

•  Na britských ostrovech byl hlavním proponentem rasismu lékař Robert Knox 
(1793–1862), který v roce 1850 vydal knihu Lidské rasy, v níž vylíčil, že rasové 

12 Cit. dle Budil 2007, s. 451 n.
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míšení vede ke zkáze civilizace. Rasa je podle něj vším a žádná nemůže uniknout 
svému osudovému předurčení, které je dáno biologickou výbavou. Nadřazené 
postavení v jeho hierarchii patří árijcům, podřadné Židům. O významu árijského 
původu vší světové civilizace jen o pár let později po Knoxovi psal i Francouz Arthur 
de Gobineau, jehož stěžejnímu dílu se věnujeme v kapitole č. 5.

•  V Německu novou antropologii postavenou na představě rasy jako nositelky ci-
vilizace pěstoval Houston S. Chamberlain (viz zde kapitolu č. 6), a především 
antropologové Otto Ammon (1842–1916) a Luwig Woltmann (1871–1907). Zde 
leží vědecký začátek biologismu jako klíčové součásti politické ideologie nacio-
nálního socialismu.

Evropany pohltila představa o orientálních kořenech vlastní civilizace, pomocí nichž:
•  Obhajovali expanzionismus a koloniální politiku („jsme potomci árijců, a proto 

si podmaňujeme svět, árijská kolonizace je důstojnou předehrou naší politiky“).
•  Průnik árijské ideologie do věd o člověku lze chápat jako snahu o imitaci a zto-

tožnění se se symbolem prestižní rasové, civilizační i historické nadřazenosti. 
Může-li národ prokázat árijský původ, dostává vstupenku do exkluzivního klubu.

•  Obnovení těchto kořenů mělo zažehnat strach z degenerace. V tomto bodě před-
jímáme syntézu sociálního darwinismu, árijského mýtu a imperiální touhy po 
ovládnutí světa, kterou nacházíme v rasistických ideologiích a posléze i v rasis-
tických režimech.

 

3.5 Geografický determinismus
Jedná se o vědecký směr, v němž jsou jevy společenského života vysvětlovány výlučně 
na základě přírodních podmínek a geografické polohy území. Příčiny změn jsou chápány 
jako důsledek závislosti člověka na přírodním prostředí (podnebí, polohy, půdy atd.).

•  Již v 16. století přišel francouzský filozof a právník Jean Bodin (1530–1596) s myš-
lenkou, že klima má velký vliv na odlišnost lidí. Podle jeho mínění jsou lidé v chlad-
ných zemích fyzicky silní a bojovní, kdežto v teplejších krajích jsou více nadáni 
duševně a rozumově. Za optimální proto považoval střední pásmo, kde jsou lidé 
obdařeni duševními a tělesnými schopnostmi stejně.

•  Tuto myšlenku později převzal osvícenecký filozof Charles Montesquieu (1689–1755). 
Ten chápal lidstvo jako mecha nicky fungující stroje, které jednají podle spole-
čenských zákonů odpovídajících vlastnostem podnebí, půdy a zeměpisné polohy 
(klimatický determinismus). Tvrdil, že lidé žijící v chladněj ším a mírnějším klimatu 
jsou ctnostní a mravní, energičtější a podnikavější a že tropické podnebí oslabuje 
povahu člověka a vede k otroctví. Rozdíly mezi lidmi ale nechápal jako dědičné. 
Jeho názory posloužily při ospravedlňování kolonialismu.

•  Do systému geografie se tyto deterministické myšlenky pokusil vtělit profesor 
berlínské univerzity Carl Ritter (1779–1859). Ve svém rozsáhlém díle využíval 
výzkum přírodních geografických jevů jako důkaz geografického předurčení spo-
lečenského vývoje. Spojení povahy země se životem lidí mu umožnilo odhalovat 
přímé vlivy určité krajiny na rázovitost obyvatel a  jejich vzhled, stavbu těla, na 
formu lebky, na barvu pleti, temperament, jazyk i na duchovní vývoj. Evropa má 
podle Rittera „dokonalé prostorové přírodní tvary k časné realizaci své predeter-
minované planetární funkce“, její obyvatelstvo se proto „mohlo rozvíjet nejhu-
mánnějším způsobem“.
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•  Pro nás nejzajímavějším reprezentantem tohoto směru byl německý zoolog 
a geograf Friedrich Ratzel (1844–1904), zakladatel antropogeografie a politické 
geografie. Ve svých spisech se zaměřil na zkoumání a odhalování geografické 
podmíněnosti politického života. Stát označoval za biologický organismus (rodí se, 
vyvíjí se, stárne a umírá), který drží pohromadě morální a duchovní síly. Částečně 
je každý stát utvářen vlast nostmi národa a částečně vlastnostmi půdy, která má 
podle Ratzela zvlášť určující význam.

•  Ratzel vycházel z principů sociálního darwinismu. Tak jako organismy bojují 
o přežití, bojuje stát se svými sousedy o geograficky cenné oblasti. Principem 
mezinárodních vztahů je tedy boj o prostor (Kampf um Raum). Za určující 
faktory mezinárodní politiky považoval velikost států, rozlohu a kvalitu půdy. 
Tak jako sílí a roste organismus, i státy mají tendenci růst, a to do přirozeně 
uzavřených prostorů (např. povodí), tento jejich sklon může být uspokojen pou-
ze v hranicích světadílů. Státy touží být velmocemi (Weltmacht). Tyto principy 
Ratzel publikoval v roce 1901 v článku s názvem „Životní prostor“ (Lebensraum), 
a tím vytvořil základy budoucí německé geopolitiky. Ratzel výrazně ovlivnil např. 
Rudolfa Kjellena a další deterministy, kteří dovedli na přelomu 19. a 20. století 
geopolitiku až k rasové geopolitice odůvodňující nadřazenost a potřebu roz-
pínavosti německého národa (resp. árijské germánské rasy). Plného docenění 
se Ratzlovi dostalo zvláště v nacistickém Německu při legitimizaci územních 
požadavků třetí říše.

Geografický determinismus byl první významnou koncepcí v moderní geografii, v níž do té 
doby převažoval pouze popis. Avšak předpoklad, že individuální vlastnosti, společenský 
řád, instituce státu a konečně i mezinárodní politika jsou zcela předurčeny geografickou 
polohou, je dalším příkladem nebezpečné vědecké redukce. V případě Ratzela na jediný 
princip – boj o přežití, a tedy boj o prostor.

SHRNUTÍ KAPITOLY
Dospěli jsme k závěru dvojkapitoly, jejímž cílem bylo shromáždit předpoklady vzniku 
rasismu v Evropě. Ukázali jsme, že rasová konceptualizace skutečnosti představuje 
vedlejší ideologický produkt rozsáhlé interakce mezi evropskou majoritou a jinými civi-
lizacemi či kulturami, k níž docházelo od konce středověku. Jestliže na počátku stála 
potřeba legitimizovat otrokářský systém, expanzionismus a kolonialismus, zachvátil 
později Evropu rasový esencialismus – představa, že sociální realita je zcela rasově 
podmíněna a že je zároveň výsledkem interakce jednotlivých ras.

Rasismus jsme představili jako příklad biologického determinismu. Jako světoná-
zor, v němž jsou rozmanitosti životních forem, kulturní hodnoty, dějiny či celé civilizace 
redukovány na projev slepě působících přírodních sil. Vědecký koncept rasy učinil z dějin 
lidstva součást evolučního vývoje přírody.

Rasa se stala ústřední hybnou silou dějin a klíč k pochopení rasové historie lidstva 
měly fyzická antropologie a archeologie. Koncept rasy se stal součástí procesu proměny 
tradiční společnosti v moderní; procesu sekularizace a „odkouzlení světa“. Zavedení 
konceptu rasy odráželo jak osvíceneckou snahu o racionální zdůvodňování přírodních 
a společenských jevů, tak i sílící vliv romantismu a rezignaci na chápání dějin jako pro-
storu svobodné lidské aktivity.

Rasová interpretace skutečnosti sloužila ve své době jako legenda ospravedlňující 
společenský řád založený na nerovném postavení určitých skupin. Toho si již na počátku 
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20. století všiml sociolog Max Weber. Ve své analýze pojmu legitimity si položil otázku 
po základních zdrojích, z nichž vyvěrá nárok pána na poslušnost ovládaných:

Každá moc a vůbec každá životní šance má snahu se ospravedlňovat. […] I z prostého 
pozorování však známe, že když má někdo víc štěstí než druhý, cítí nutkavou potřebu 
ubezpečovat se, že se mu dostává výhody jaksi ‚oprávněně‘, že si svou přednost ‚zaslou-
žil‘ a že druhý si svou smůlu ‚zavinil‘.

Stejnou potřebu lze vytušit i  ve vztazích mezi privilegovanými a  potlačenými 
společenskými skupinami. Každá silně privilegovaná vrstva si vytvoří mýtus o své přiro-
zené nadřazenosti, nejraději o nadřazenosti své krve. Za poměrů, kdy je rozdělení moci 
a  tím i stavů stabilní a kdy se o společenském řádu příliš racionálně neuvažuje, přijí-
mají tento mýtus i potlačené vrstvy jako přirozený, a to tak dlouho, dokud se pod tlakem 
poměrů z mocenského řádu nestane ‚problém‘. Zato v době, kdy se třídní poměry vyjeví 
v celé nahotě a kdy každý nahlíží, že jsou právě tím faktorem, který určuje jeho osud, 
tu pojednou legenda privilegovaných o  tom, že každý si svůj osud zasloužil, vyvolává 
vášnivé rozhořčení.13 

Ukázali jsme, že došlo k opuštění biblické antropologie. Příběh o stvoření, zmatení jazyků 
či o tzv. degeneraci vlivem klimatu byl nejprve zastíněn příběhem o rozdílném původu ras 
a posléze překryt evoluční teorií. Jazyk ztratil výsadní postavení jako nástroj klasifikace 
lidské rozmanitosti, naopak jej získaly fyzické vlastnosti (a v korelaci k nim i vlastnosti 
psychické), jímž nyní věda (fyzická antropologie, archeologie) věnovala hlavní pozornost 
při snaze konceptualizovat rozmanitost lidského druhu.

Příčinou rozkvětu rasismu v Evropě byla poptávka po takové ideologii. Jednak 
existovaly interní zdroje v podobě společenských a politických změn dlouhého 19. století, 
při kterých docházelo k národnostním, třídním či ideologickým střetům, a vedle nich pak 
ještě zdroje externí, tedy konflikt dominantního Západu se zbytkem světa. Rasové teorie 
se v průběhu 19. století proměnily na rasovou ideologii. Klasifikace biologických skupin 
byla použita k ospravedlnění sociální hierarchie a k reprodukci společenské, politické 
a ekonomické nerovnosti.

[…] historické změny vytvořily rasovou ideologii jako nový způsob vnímání „druhého“ za-
ložený na mocenské převaze, jejíž předpokládaná trvanlivost byla přímo úměrná a ospra-
vedlněna nepřekonatelnými fyzickými a mentálními rozdíly mezi rasami. Ra sová ideolo-
gie spočívající v politické a sociální instrumentalizaci somatických prvků prostřednictvím 
více či méně arbitrárních rasových kategorií je výra zem konkrétní (a v zásadě nahodilé) 
historické situace spojené s modernizací a globalizací, během níž Západ sehrál klíčovou 
úlohu a na přechodnou dobu neutralizoval či marginalizoval tradiční rivaly.14

Vraťme se ještě jednou ke zvláštnímu kontrapunktu (1) osvícenského racionalismu, 
(2) romantismu a (3) nacionalismu a promysleme paradox, že vědecké přesvědčení 
o přirozené nerovnosti mezi lidmi bují v prostředí víry v univerzalitu lidských práv. Reka-
pitulujeme v bodech:

•  Vědomí o vlastní technologické a kulturní vyspělosti vedlo k přesvědčení o původ-
nější biologické nadřazenosti.

• Vůči odlišnosti byly tradičně namířeny estetické předsudky.

13 Weber 1997, s. 62 n.
14 Budil 2013, s. 23.
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•  Některá národní hnutí v průběhu 19. století přinesla představu národa, která se 
nelišila od představy rasy. V obou případech byl totiž příslušník onoho společen-
ství přirozeně předurčen k určitému způsobu myšlení, cítění, jednání.

•  Při dobývání Afriky v rámci koloniální expanze vedl kontakt s místními obyva-
teli k prudkému rozvoji myšlenky o civilizační funkci rasy. Osvícenský koncept 
univerzality lidského rozumu zde pod dojmem úplné civilizační a technologické 
zaostalosti utržil velkou ránu.

•  Po zkušenosti s rasovými konflikty s osvobozenými černými otroky bylo upouš-
těno od teorie o „vznešeném divochu“, jehož lze výchovou civilizovat. Divošský 
stav začal být chápán jako projev trvalé méněcennosti a vedl k tezím o tom, že 
černoši jsou samostatný druh mezi opicí a člověkem a že pokusy o jejich výchovu 
jsou zbytečné.

•  Významnou roli hrál rozvoj imperialismu a potřeba konceptualizovat a klasifiko-
vat domorodé obyvatelstvo. Přechodně se sice vracela idealizace nezkaženosti 
divochů a zkaženosti industrializované civilizace, nicméně ta byla zatlačována 
obavou z přibývání domorodého obyvatelstva v koloniích, z rasového míšení 
a z migrace domorodců do center. Všechny tyto jevy byly vnímány jako ohrožení 
bělošské nadvlády.

•  Státy, které v 18. a 19. století prodělaly revoluční vývoj a v nichž došlo k eman-
cipaci nižších sociálních vrstev, se ocitly v krizi. Tradiční hierarchie se rozpadla 
a v důsledku modernizace rostly sociální problémy. Víra v trvalý pokrok se hroutila 
a evropské intelektuály zachvátil strach z degenerace.

•  Podstatný byl i moment tzv. orientální renesance, při kterém evropské národy ob-
jevily svou árijskou identitu. Hypotetičtí árijci, jejichž krev údajně kolovala v žilách 
lidí Západu, byli záhy asimilováni s Germány, kteří byli od dob objevení Tacitovy 
Germanie rovněž předmětem obdivu a fascinace. Árijský původ byl pro jeho 
nositele ujištěním o výtečnosti i biologickou pojistkou před hrozící degenerací.

•  Sociální darwinismus, který ze selekce učinil jediný princip fungování společ-
nosti, s sebou přinesl idealizaci války (naplnění principu boje o přežití se stalo 
průvodním jevem militarizace evropského intelektuálního prostředí a legitimní 
součástí dobového vědeckého diskurzu). Rasa se stala označením společenské 
jednotky, která se tohoto boje bude účastnit.

•  Důraz na hierarchii ras se rozvinul v době, kdy se z darwinismu stalo hlavní 
paradigma akademického myšlení. Z problematiky rasové hierarchie se zvláště 
v Německu stalo ústřední téma antropologického diskurzu. Klíčem k pochopení 
výlučnosti určitých národů se stala dědičnost. Společnost začala trpět strachem 
z biologické ztráty své výlučnosti vlivem neřízeného míšení s biologicky nekva-
litními jedinci. Toto je bod zrodu vědeckopolitických ozdravných programů 
(eugenika / rasová hygiena), kterým se věnujeme v kapitole č. 9. a 10.

V základu rozvoje rasismu v 18. a 19. století stojí shodně víra v pokrok, stejně jako 
strach z degenerace. V prostředí moderního státu, který je založen na demokratických 
principech a dodržování základních práv a svobod, bylo třeba represi vůči vyloučeným 
skupinám legitimizovat. K tomu napomohla věda, která u vybraných skupin prokázala 
„nižší hodnotu lidství“. S odkazem na vědecky prokázanou méněcennost, na „přirozeně“ 
diskvalifikující původ, již nebylo těžké takovou skupinu vyloučit ze středu majority. Tedy 
znovu princip obětního beránka.
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Mámeli nějak uzavřít náš historický exkurz, pak si dovolíme předložit tvrzení, 
že rasismus je vysoce nebezpečná víra (opřená o autoritu vědecky objevovaných pří-
rodních zákonitostí) ve vládu osudu nad svobodnou vůlí jedince.

OTÁZKY A PRAKTICKÁ ČÁST
1  Popište Herderovo organické pojetí národa a promyslete, které body se staly principy 

moderního rasismu.
2 Co je to pangermanismus a jak se vyznačuje?
3  Vyjmenujte zásadní kritické historické momenty, které vedly k podlomení osvícenecké 

víry v pokrok, v rovnost všech lidí a univerzalitu lidských práv.
4  Popište principy sociálního darwinismu. Proč se tento směr v euro-americkém světě 

objevil?
5  Co je to orientální renesance a proč k ní došlo? Vysvětlete ideologizaci indoevropeis-

tiky. Proč Evropané začali uctívat vlastní představu o árijském původu?
6 V čem je možné spatřovat nebezpečí geografického determinismu?
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4  Rasismus u vybraných filozofů  
18. a 19. století

CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly budete znát / umět / rozumět:
–  Vztahu tří vybraných filozofů k rasismu v klíčovém období nárůstu 

rasové interpretace skutečnosti v 18. a 19. století.

KLÍČOVÁ SLOVA  David Hume; Immanuel Kant; Friedrich Nietzsche

4.1 David Hume (1711–1776)
Hume byl vrcholný představitel britského empirismu, známý jako skeptik, který ve svém 
Zkoumání o lidském rozumu omezuje svobodu lidského rozumu na schopnost operativně 
zacházet se smyslovými vjemy. Každá myšlenka (idea) má svůj původ v primárním dojmu 
(impresi). Pravdivé a platné jsou pouze takové ideje (pojmy, představy), které mohou prokázat 
svůj původ ve smyslové zkušenosti. Proslul též jako kritik založení vědy na pojmu příčinnosti 
(odmítal existenci objektivního vztahu mezi příčinou a následkem). Kritice podrobil i me-
tafyzický pojem substance či náboženství opírající se o empiricky neprůkazné představy.

Můžeme jej zároveň považovat za jednoho z prvních představitelů polyfyletismu. 
Ač bojovník s předsudky a odpůrce otroctví, zůstává Hume nechvalně známým i pro 
své otevřeně rasistické názory. Často je citovaná jeho poznámka z eseje „O národních 
charakterech“ z roku 1753:

I am apt to suspect the negroes and in general all 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 the whites, such as the ancient GER-
MANS, 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 in-
genuity; 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.15

Jak vidno, Hume tvrdí, že rozdíly mezi lidmi nejsou způsobeny vnějšími faktory, ale že se 
naopak jedná o vyjádření hlubších, trvalejších vlastností lidské přirozenosti. Příroda za-
příčinila neměnné, trvalé, nepřekročitelné rozdíly, a tím tedy i přirozenou méněcennost 
všech nebílých lidských druhů. Hume tak odmítá ve své době rozšířenou klimatickou 
teorii. Nepřekvapí nás, že tato část jeho textu byla v 19. století hojně citovaná rasisty 
a obhájci otroctví.

15 Cit. dle Immerwahr 1992, s. 481 n (zvýrazněno námi).
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Několik posledních let svého života věnoval Hume revizím svých prací, a tak 
došlo i k úpravě této poznámky. Text byl publikován posthumně v roce 1777. Pro za-
jímavost zde uvádíme Humem provedené úvodní škrty, které poněkud mění původní 
význam textu:

I am apt to suspect the negroes and in general all other species of men (for there are four 
or five different kinds) to be naturally inferior to the whites. There never scarcely ever 
was a civilized nation of any other that complexion than white, nor even any individual 
eminent either in action or speculation.

Hume tedy ke konci života pozměnil svou pozici: 1) upustil od polyfyletismu, neboť 
v revidovaném textu již není pasáž o tom, zda jsou lidské skupiny samostatnými druhy 
a 2) zrevidoval směr svého útoku – nově je namířen výhradně proti černochům. Tato 
revize má patrně svou příčinu v Humově polemice s Jamesem Beattiem, který Humovu 
poznámku o rasách kritizoval (zvláště ono dogmatické tvrzení, že zde nikdy nebyl jiný 
civilizovaný národ než bílý). Ačkoli Beattieovy argumenty vyvrátily Humovo tvrzení o pod-
řadnosti nebílých, nehovořily přímo proti Humovu zápornému úsudku o černoších. Hume 
ve své revizi využil tuto slabost, a v revidované verzi je tedy argumentace proti černým 
ještě vyhrocenější. Můžeme uzavřít:

1 Hume pod tíhou kritiky opustil polyfyletismus.
2 Jeho rasismus ale zůstal vědomý a úmyslný.
3  Ačkoliv Hume věděl, že se vyskytují vzdělaní černoši (viz jeho poznámka o Ja-

majčanovi Francisi Williamsovi, který promoval v Cambridgi), přesto jimi pohrdá.
Těžko říct, zda takové uvažování není dokladem Humovy inkonzistence, tj. zda se namís-
to kritické skepse nesetkáváme s předsudečnými stereotypy. Tím, že se k úpravě textu 
vrátil a pod tíhou kritiky jej upravoval, můžeme ale konstatovat, že Humův rasismus byl 
úmyslný, že jej bránil a že se v případě této poznámky nejedná o náhodný (nezamýšlený) 
výpad, která má zůstat stranou při celkovém hodnocení díla. Humeovy kruté poznámky 
mohou být na druhé straně mírněny jeho vášnivou opozicí vůči otroctví.

4.2 Immanuel Kant (1724–1804)
Ještě více překvapující jsou úvahy o rase u Kanta, kterého považujeme za představitele 
osvíceneckého univerzalismu. Kant učinil ze svobodné vůle a rovnosti apriorní podmínku 
platnosti morálního zákona. Rozumnou bytost (osobu) chápal jako cíl o sobě, tedy jako 
autonomní subjekt, který je schopen být sám sobě autorem obecných zákonů, kterými 
řídí maxima svého jednání.

Aby mohl mravní zákon ve společnosti platit, je třeba vzájemného uznání autonom-
ních bytostí. Svoboda osoby se tak stává základním principem a vnitřním cílem smluvně 
vytvořené společenské instituce – státu. Základem státu proto nemá být žádný vnější cíl 
(např. blaho či nějaká konkrétní koncepce štěstí), ale svoboda – jako podmínka mrav-
ního rozhodování, a tedy i platnosti mravního zákona, který Kant formuloval ve dvou 
částech kategorického imperativu. Autonomie osobnosti je limitována jen koexistencí 
se svobodou ostatních lidí.

Jenže ve stejné době, kdy Kant pracoval na univerzalistické morální filozofii, pu-
blikoval texty, které lze považovat za rasistické. Je v nich obhajována nadřazenost bílé 
rasy a méněcennost ostatních ras. Některé rasistické poznámky nalezneme u Kanta 
již v 60. letech 18. století, cituje v nich Humovy teze o nedostatku talentu u černochů 
a o esenciálních rozdílech mezi rasami.
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Jeho první esej, věnovaná teoretickému zkoumání ras, vyšla v roce 1775 a nazývá 
se „O různých lidských rasách“. Kant rasu chápe jako označení skupiny, jejíž členové 
sdílí společný původ a tělesné vlastnosti, které jsou popsány jako dědičné a trvalé. 
Jeho klasifikace zahrnuje 4 rasy stanovené na základě barvy a podnebí (názvosloví se 
u něj proměňuje, ale v roce 1777 hovoří o „ušlechtile světlých“ Evropanech, „měděných“ 
Američanech, „černých“ Negrech a „olivově žlutých“ Indech). Věřil, že všechny rasy po-
chází ze společného zárodku a byly stvořené Bohem. Vnější klimatické podmínky pak 
předurčily další vývoj vlastností každé rasy. Tento proces chápal jako nezvratný, což 
znamená, že jakmile byly vlastnosti rasy jednou ustaveny, nemá na ně následná změna 
vnějších podmínek již vliv.

Among the deviations, that is, among the hereditary dissimilarities that we find in ani-
mals that belong to a single line of descent are those called races. Races are deviations 
that are constantly preserved over many generations and come about as a consequence 
of migration (dislocation to other regions) or through interbreeding with other deviations 
of the same line of descent, which always produces half-breed offspring.

[…] for once a race like the present one has been founded through long sojourn of 
its original stock […] it could not be changed into another race by any further influences 
of the climate. For only the stemformation can exspeciate into a race; but once the latter 
has taken root and has stifled the other germs, it resists all further remodeling because 
the character of the race has now become predominant in the generative power.16

Lidské rasy v této fázi odlišuje striktně na základě fyzických rozdílů a nezmiňuje žádné 
rasově podmíněné morální či kognitivní kapacity. Zde tedy rasová hierarchie ve vztahu 
k morálnímu usuzování, intelektuálním schopnostem chybí. Dokonce uvede, že všichni 
lidé sdílí obecné lidské predispozice.

Kant vkládá rasu mezi druh a varietu. Fyzické vlastnosti jsou nutně vrozené, ale 
necharakterizují celý druh, ale jen rasu. Rasou je označena podmnožina druhu, která 
je typická sadou nutně dědičných charakteristik, které označují společného předka. 
Kantova esej se snaží nalézt odpověď i na dobový problém – pokud by klima ovlivňo-
valo rasu, pak bychom měli ve stejných geografických podmínkách nalézat stejné rasy, 
což neodpovídá realitě. Kant proto tvrdí, že se rasy do celého světa rozšířily z jednoho 
kmenového zárodku. Základní sada vlastností je proto společná, nicméně lidstvo se 
přizpůsobovalo novým podmínkám. Jakmile byl vývoj (proces přizpůsobení) dovršen, 
rasy se již nemění – vlastnosti zůstávají i po přemístění.

Kant sice věnoval pozornost zejména popisu tělesných vlastností, připojil ale i po-
známky o líných černoších a vyhaslé energii amerických indiánů. Zároveň zhodnotil jejich 
užitečnost coby otroků. Tato svá tvrzení dále rozpracoval a nalezneme je i mezi jeho 
antropologickými přednáškami (které vedl od roku 1772 na univerzitě v Královci). Zde 
pod názvem „Menschenkunde“, pravděpodobně z roku 1781/2 (tedy z doby, v níž dokončuje 
a vydává Kritiku čistého rozumu) zdrcujícím způsobem hodnotí jednotlivé rasy:

1  The American people acquires no culture. It has no incentives; because affect and 
passion are absent in it. They are not in love, thus they are also not fertile. They 
hardly speak at all, do not caress one another, also do not care for anything, and are 
lazy, they paint their faces in an ugly manner.

16  „Von den verschiedenen Racen der Menschen“, cit dle Sussman 2014, s. 27 a Bernasconi 2002,  
s. 146.
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2  The Negro race, one could say, is exactly the opposite of the American; they are full 
of affect and passion, very lively, talkative and vain. They acquire culture, but only 
a culture of slaves; that is, they allow themselves to be trained. They have many in-
centives, are also sensitive, afraid of beatings, and also do many things out of honor.

3  It is true that the Hindus have incentives, but they have a strong degree of composure, 
and they all look like philosophers. Despite this, they are nevertheless very much in-
clined toward anger and love. As a result they acquire culture in the highest degree, 
but only in the arts and not in the sciences. They never raise it up to abstract con-
cepts; a great Hindustani man is the one who has gone very far in deceit and who has 
a lot of money. The Hindus always remain as they are, they never bring culture further, 
although they began to cultivate themselves much earlier.

4 The white race contains all incentives and talents in itself […].17

Na jiném místě se pak objevuje teze, že američtí indiáni a „negři“ si nejsou schopní 
vládnout sami, a proto musí sloužit jako otroci. Kant tedy naprosto otevřeně obhajuje 
rasovou hierarchii a dominantní postavení bílé rasy:

Humanity is at its greatest perfection in the race of the whites. The yellow Indians do 
have a meagre talent. The Negroes are far below them and at the lowest point are a part 
of the American peoples.18

V roce 1788, kdy Kant publikoval Kritiku praktického rozumu, vydal i esej „O užití te-
leologických principů ve filozofii“, v němž tvrdil, že lidé z Afriky či Indie postrádají vůli 
k aktivitě, a tedy i mentální kapacitu k tomu, aby byli motivovaní a úspěšní v severských 
klimatických podmínkách. To je údajně důkazem, že moudrá příroda odrazuje rasy od 
migrace tím, že je špatně vybavuje k životu v odlišném klimatu.

V tomto textu znovu obhajuje otroctví a kritizuje návrhy na osvobození černých 
otroků s argumentem, že se nikdy nemohou stát dobrými dělníky, pokud nejsou nuceni 
k aktivitě. Pracovat prý mohou, ale nemohou sami sebe donutit k práci. Stejně tak jsou 
američtí indiáni rasou zakrnělou ve vývoji, neboť jejich předci migrovali do odlišného 
klimatu dříve, než byli plně adaptováni na své domovské prostředí. Výsledkem je, že jsou 
slabí, neschopní jakékoliv kultury a obsadili nejspodnější příčku rasové hierarchie.

Kant své tvrzení, že se rasy nemění, jakmile se diferencovaly z původního zárodku, 
a že jsou vytvářeny ve „svém“ prostředí, účelně posouvá k obhajobě přirozené (trvalé) 
méněcennosti. Proto lze příslušníky jen některých ras považovat za rozumové bytosti, 
kterým má být přiznána autonomie (podmínka platnosti mravního zákona). S ostatními 
je tudíž dovoleno jednat jako s majetkem, tedy jako s pouhými prostředky! Barva kůže 
se pro Kanta stala indikátorem schopností, ale i neměnné morální kvality, a tím i přítom-
nosti svobodné vůle.

Je šokující, že obhajoby rasové hierarchie a zpochybňování rovnosti je schopen 
někdo, kdo zároveň promýšlí univerzalistickou morální filozofii. Úvahy o kategorickém 
imperativu pocházejí ze stejné doby jako výše uvedené závěry o méněcennosti ne-bílých. 
Někteří Kantovi kritici tvrdí, že rasová hierarchie je výchozím bodem Kantovy filozofie a že 
skutečným limitem autonomie osobnosti je příslušnost k bílé rase. Na Kantovu obranu 
je ale třeba připomenout, že zároveň nikde netvrdí, že by příslušníci ostatních ras nebyli 
lidé. Jak jej tedy chápat? Byl Kant inkonzistentním univerzalistou, anebo konzistentním 
rasistou?

17 „Menschenkunde“, cit dle Zhavoronkov – Salikov 2018, s. 282 (zvýrazněno námi).
18 „Physische Geographie“, cit. dle Bernasconi 2002, s. 146.
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Tuto otázku si položila Pauline Kleingeld a zjistila, že u Kanta došlo k podstatné 
proměně. Zatímco v 80. letech byl skutečným obhájcem nerovnosti, v 90. letech, zvláště 
v období vydání spisu K věčnému míru (1795) omezoval význam rasové hierarchie a ob-
jevíme u něj spíše názory rovnostářské a kosmopolitní.

V tomto díle se zamýšlí nad mezinárodním právem, regulací vztahů mezi státy 
a občany a kritizuje přitom koloniální dobývání cizích území. Požaduje, aby se evropské 
usazování na nových územích dělo na základě uzavřené smlouvy s domorodci. Předpokládá 
tedy, že ti, které dříve označil za méněcenné, jsou takového kontraktu schopni. Dále odmítá 
obhajobu kolonizátorství jako civilizační mise a odsuzuje i obchod s otroky jako porušení 
vlastního konceptu mezinárodního práva. Kant změnil i svůj názor na roli rasy v mezikon-
tinentální migraci, nezmiňuje totiž žádné predispozice ras k životu na různých místech 
a opouští tvrzení, že si černoši a indiáni nemohou vládnout sami. Též se mění jeho popis 
duševních schopností jednotlivých ras směrem k většímu respektu vlastností ne-bílých.

Splývání ras Kant chápe teleologicky jako naplňování přirozeného plánu přírody. 
Tato postupná asimilace navíc neznamená vznik uniformního lidství, neboť ruku v ruce 
s ní dochází k nárůstu nekonečného množství lidských variet. Kleingeld uzavírá, že Kant 
opustil víru v rasovou hierarchii v době práce na politické teorii a teorii práva.

Jiní autoři jsou přesvědčeni, že se v Kantově myšlení odráží dobové stereotypy a rasi-
stické předsudky, které v důsledku ovlivňují i jeho morální filozofii. Kant jako osvícenec píše 
o svobodné vůli a rovnosti, přiznává ji ale jen bílým. Toto dělení na autonomní osobnosti 
(cíle o sobě) a ostatní (prostředky) s odůvodněním v přirozeném vývoji, může vést až k dě-
sivému závěru, že moderní koncept univerzálně platného mravního zákona, ale i moderní 
koncept rasy jako „přirozeného“ nástroje hierarchizujícího lidskost mají stejného otce.

4.3 Friedrich Nietzsche (1844–1900)
Nietzsche byl svérázný filozof tvořící zejména v 70. a 80. letech 19. století. Jeho styl 
byl vyhroceně kritický, nesmlouvavý či přímo prorocký. Proslul svou radikální snahou 
o přehodnocení všech hodnot, která vyústila v kritiku metafyziky, náboženství, umění, 
intelektualismu a moderní kultury, jíž považoval za dekadentní. V jeho filozofii se ozývá 
dobové rozčarování intelektuálů moderního světa, v němž je stále obtížnější získat 
orientaci.

Na počátku byl Nietzsche ovlivněn filozofií Arthura Schopenhauera, který reduko-
val skutečnost na představu (jak se nám jeví) a vůli (bytí o sobě). Vůle není racionálně 
poznatelná a není ve své podstatě ani rozumná. Racionální cestou není možné přejít od 
jevu k bytí o sobě. Skutečnost, která je takto nezávislá na formách nazírání a myšlení, 
proto nemůže být uchopena rozumem. Taková skutečnost není ani dobrá, ani špatná, 
neboť zde není žádný smysl, účel, řád, který by bylo možné odhalit. Lidstvo je vydáno na-
pospas nevědomé a nepoznatelné obecné vůli, která se projevuje v instinktech a pudech. 
Jediná cesta, jak se s touto nesmyslností světa vyrovnat, vede podle Schopenhauera 
skrze umění, které poskytuje útěchu.19 

Nietzsche k tomu připojuje tvrzení, že naše zkušenost se zakoušenou skutečností 
je vždy závislá na interpretaci. Celý zkušenostní svět je výsledkem výkladů – interpretací 
a perspektiv. Neexistuje objektivní realita ani absolutní pravda, ani věčné ideje, ale jsou 
jen podmíněné pravdy závislé na historických výkladech.

19  Nietzsche později vyčítal Schopenhauerovi pesimismus. Stejným způsobem se rozešel 
i s Wagnerem, kterého v mládí obdivoval a posléze považoval za představitele úpadkové kultury.
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Nietzsche proto kritizuje filozofy za snahu o konstruování složitých metafyzických 
systémů o povaze skutečnosti a odmítá představu, že by skutečnost měla jakési strnulé věč-
né jádro (podstatu), kterou je filozofie schopna odhalit. Skutečnost se podle Nietzscheho 
neustále proměňuje. Protože je navíc zakoušená skutečnost plná rozporů a utrpení, bolesti 
a nesmyslů, vytváří si člověk fiktivní harmonický svět, v němž panuje řád, spravedlnost atd. 
Je to představa světa univerzálně platných hodnot, odděleného od tohoto našeho světa, 
který naopak má být pouhým zdáním, nápodobou skutečného světa.

K tomu, aby člověk vytvořil fikční svět a k němu i pojmový aparát metafyziky, 
musel mít nějaký důvod. Proto Nietzscheho zajímají motivy a historické příčiny vzniku 
univerzálních hodnot. Ptá se po genealogii (historickém původu) morálky, pojmů, teorií 
atd. a dochází k poznání, že příčina stojící v jádru všech hodnot a systémů v posledku 
spočívá v iracionálních pudech, instinktech a ve vůli k moci.

Nietzsche tak provedl redukci skutečnosti na jeden jediný princip. Vůle k moci je 
přítomná ve všech živých organismech a svět je prostředí, kde se jednotlivé vůle střetá-
vají. Přírodní dějství tak není nic jiného než projev nikdy nekončícího zápasu. Dění bez 
počátku a konce, přemisťování silových center. Živé se projevuje vůlí k moci, snahou 
o vlastní záchovu a růst. Svět je Nietzschemu konkurenčním prostředím, kde se silnější 
prosazují proti slabším tak, aby ještě více sílili. Za tímto účelem (v případě lidského druhu) 
si vytvářejí hodnotové rámce a interpretace skutečnosti, které jim přirozeně napomáhají 
zmnožovat moc. Neexistují univerzálně platné hodnoty, ale dočasně platí ty hodnoty (ta 
pravda, ta morálka), které vycházejí ze silnějšího chtění.

Samotný hodnotový řád může být hodnocen kladně, pokud přispívá k nárůstu 
moci, anebo negativně, pokud naopak moc umenšuje. Nietzsche proto rozlišuje morálku 
pánů (silných, vznešených) od morálky otroků (slabých, neúspěšných). Z pohledu silné-
ho (v jeho interpretaci) je dobrem to, co stupňuje jeho moc. Pozitivními hodnotami jsou 
pro něj síla, vládychtivost, hrdost, přísnost, tvrdost atd. Zatímco pro otroka je pozitivní 
hodnotou to, co pomáhá snášet útrapy jeho života pod nadvládou pánů, např. pokora, 
soucit, odpírání, trpělivost. Funkcí morálky otroků je chránit sebe před pánem. Učí se 
proto nenávidět vše, co charakterizuje vládnoucí a interpretují hodnoty panské morálky 
negativně. Tím ale sami v sobě nepřirozeně dusí vůli k moci, odporují základnímu život-
nímu principu a ubíjejí jej.

Nietzsche vykládá historii světa jako nešťastné vítězství otrocké morálky. K pře-
vrácení přirozených hodnot a nástupu otrocké morálky došlo podle Nietzscheho u Sokra-
ta, u židovských proroků a zejména v křesťanství, které hodnoty židovství převzalo a na-
vázalo i na platonskou představu světa idejí. Křesťanství proměnilo tento svět na slzavé 
údolí a namísto života tady a teď přeneslo pozornost člověka k iluzi opravdového života 
po životě. Takový vysněný svět je ale nebezpečný, protože není zrcadlem skutečnosti, 
a naopak ji falšuje, znehodnocuje, odmítá. Představa ideálního světa vede člověka ke 
znehodnocování vlastního světa. Křesťanskou morálku Nietzsche chápe jako otrockou, 
neboť vede člověka k oslavování slabosti, k pozitivnímu hodnocení poslušnosti, pokory, 
skromnosti, askeze, utrpení a rovnosti. Křesťané jsou navíc vychováni k podezřívání 
a nenávisti vůči projevům panské morálky síly a vznešenosti, hrdosti, zmužilosti. Silné 
a zdravé instinkty se pod vládou takové otrocké morálky nemohou projevit. V současném 
světě vládnou úpadkové (dekadentní) hodnoty, a tím dochází k umenšování moci. Člověk 
ztrácí své přirozené instinkty zaměřené k růstu.

Protože jsou ideály křesťanské morálky nedosažitelné (nelze žít život bez hříchu, 
lidé si nejsou přirozeně rovní atd.), cítí se člověk neustále provinile a touží po vykoupe-
ní. Jediná možnost, jak s provinilostí bojovat, vede skrze poslušnost k náboženským 
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dogmatům – dochází tedy automaticky k posilování role vykladačů otrocké morálky. 
Křesťanství je Nietzschemu zkrátka zločinem na životě. Podrylo vášně, smyslovost, za-
dupalo přirozené instinkty. Rovněž i představa křesťanského Boha je podle něj perverzní. 
Křesťané si Boha představují jako slabého, přibitého na kříži, soucitného, odpouštějícího. 
Víru v takového Boha považoval Nietzsche za projev úpadku a soudil, že se proti ní musí 
ve jménu života bojovat.

Konstatoval proto smrt Boha ve smyslu smrti iluze ideálního světa. Člověk musí 
pochopit, že neexistují žádné věčné hodnoty, žádný život po životě, žádný Bůh, který by 
z člověka sňal břemeno odpovědnosti. Je třeba proto radikálně přehodnotit všechny 
hodnoty. Otevřít oči a pochopit, že je jen tady a teď: „tento svět je vůle k moci a nic jiného“. 
Člověk sám musí rozhodovat, co je pravdivé, dobré atd. Aby ustanovil přirozené, životu 
neodporující hodnoty, aby panoval.

Zde je třeba myslet důkladně až k základům a ubránit se veškeré přecitlivělé slabosti: 
život je bytostně přisvojováním, zraňováním, pře máháním cizího a slabšího, potlačová-
ním, tvrdostí, vnucováním vlastních forem, vtělováním a přinejmenším, při nejmírnějším 
vý razu – vykořisťováním […].

[Živoucí tělo] bude muset být ztělesněnou vůlí k moci, bude růst, rozpřahovat se 
kolem sebe, přitahovat k  sobě, chtít získávat převahu – ne z  nějaké morálnosti nebo 
amorálnosti, nýbrž proto, že žije, a protože život jest právě vůlí k moci. V žádném bodě 
se však obecné povědomí Evropanů nevzpírá více poučení než zde; všude se teď blouzní, 
dokonce pod maskou vědy, o budoucích stavech společnosti, které už nebudou mít „vy-
kořisťovatelský charakter“: to mým uším zní, jako by ně kdo sliboval vynalézt život, který 
by se zdržel všech organických funkcí. „Vykořisťování“ nepatří ke společnosti zkažené 
nebo ne dokonalé a  primitivní: patří k  podstatě všeho živého jako základní organická 
funkce, je následkem vlastní vůle k moci, která je právě vůlí života.20

Člověk podle Nietzscheho již částečně prozřel, že svět nelze vykládat pomocí idejí účel-
nosti, jednoty a pravdy a že univerzálně platné hodnoty nejsou. Toto poznání pro něj 
mělo fatální důsledky. Svět se modernímu člověku začal jevit jako bezcenný a život jako 
bezcílný a zbytečný, zánik víry v absolutní měřítka přinesl duchovní dezorientaci.

Nietzsche hovoří o nihilismu jako o chorobě své doby a snaží se s ním bojovat. 
K překonání nihilismu dojde tak, že se znehodnocenému životu dá nová hodnota, vychá-
zející z vůle k moci. Člověk musí pochopit, že hodnoty jsou vždy platné pouze dočasně 
a že pomíjí. Problém otrocké morálky spočívá v tom, že nevychová silný typ člověka, 
vyrovnaného s pomíjivostí, a přesto aktivního v ustanovování hodnot oslavujících život. 
Člověk je podle Nietzscheho bestie a snaha ji zkrotit vede k ochromení pudů, které 
stupňují život.

Novou hodnotou je nadčlověk – vyšší stadium lidství. Vytvoření nadčlověka má 
být cílem přirozeně vycházejícím z principu vůle k moci. Tato myšlenka je veskrze evo-
lucionistická. Nestačí se spoléhat jen na selekci slabých, nadčlověka je třeba pěstovat. 
Tvořením nadčlověka překonává člověk nihilismus.
Vztah Nietzscheho k rase je komplikovaný, o rase se vyjadřuje v aforismech napříč svými 
díly. My zde budeme uvádět některé ukázky z jeho vrcholné práce Mimo dobro a zlo. Je 
třeba zdůraznit, že Nietzsche tvořil v době, kdy byl koncept rasy akceptován jako biolo-
gický termín s důsledky pro antropologii, psychologii, fyziologii a filozofii. Termín proto 
běžně užívá a dává jej do vztahu ke kulturnímu vývoji. Rovněž u něj nalezneme těsné 
spojení mezi rasou a úpadkem (dekadencí) kultury.

20 Nietzsche: Mimo dobro a zlo, § 259.
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Nejprve si položme otázku, zda byl Nietzsche antisemita. K Židům měl totiž am-
bivalentní vztah. Rozděloval je do tří historických skupin (starozákonní Židé, proroci 
a současní Židé). Pochvalně se vyjadřoval k první skupině, u níž nacházel podobnost 
s antickými Řeky. Obě skupiny vykazovaly silnou vůli k moci, což má dokládat i  jejich 
kruté božstvo. Taková božstva dokazují, že víra byla přirozenější, zdravější, vitálnější.

Problém přichází spolu s proroky, kteří ze strachu před zánikem přišli s koncep-
tem viny. Učinili tak z judaismu náboženství příčící se přirozenosti a zadusili vůli k moci. 
Přibližně v této době se od židovství odštěpilo křesťanství a úpadek pokračoval, protože 
obě náboženství nechávají přežívat slabé a dusí silné:

Pokoušejí se uchovat, udržet při životě vše, co se jen nějak udržet dá, dokonce se o ně 
zásadně zasazují, jakožto náboženství pro trpící, dávají za pravdu všem těm, kdo životem 
strádají jako nemocí, a chtěla by prosadit, aby každé jiné vnímání života platilo za neprav-
divé a bylo nemožné.

[…] když dávali trpícím útěchu, utlačovaným a zoufalým odvahu, nesamo statným 
hůl a oporu a  lákali vnitřně rozložené a zvlčilé ze společ nosti do klášterů a duševních 
káznic: co kromě toho museli ještě vykonat, aby mohli s dobrým svědomím takto zásad-
ně pracovat na udržování všeho nemocného a trpícího, to znamená vskutku a vpravdě na 
kažení evropské rasy? Všechny hodnoty postavit na hlavu – to museli! A zlomit silné jed-
ince, nahlodat velké naděje, zpochybnit štěstí v kráse, ohnout vše samostatné, mužné, 
dobyvatelské, panovačné, všechny instinkty, jež jsou vlastní nejvyšší mu a nejvydařeně-
jšímu typu „člověk“, v nejistotu, v nouzi svědo mí, v sebeničení, ba celou lásku k pozem-
skosti a k panování nad zemí převrátit v nenávist vůči zemi a všemu pozemskému […].

Chtěl jsem říci: křesťanství bylo dosud nejosudnějším výrazem sebepřeceňující 
pýchy. Lidé, ne dost silní a tvrdí, aby směli jako umělci tvořit na člověku; lidé, ne dost 
silní a dalekozrací, aby, se vzneše ným sebe-překonáním, nechali platit a vládnout zjevný 
zákon tisí cinásobného nezdaření a ztroskotání; lidé ne dost vznešení, aby spatřili bez-
mezné odlišné postavení, propast v hierarchii mezi člověkem a člověkem: takoví lidé, se 
svým „rovni před bohem“, vládli dosud nad osudem Evropy, až byla konečně vypěstová-
na zmenšená, takřka směšná odrůda, stádní zvíře, cosi dobrosrdeč ného, neduživého 
a průměrného, dnešní Evropan…21

Soucit přikazovaný náboženstvím tedy vede k udržování slabého a brání lidstvu povznést 
se na vyšší vývojovou rovinu. Evropa je podle Nietzscheho zaplněná průměrnými „stád-
ními zvířaty“, což v důsledku způsobilo i všeobecný úpadek kultury. V Nietzscheho 
teorii se totiž i kultura rodí z vůle k moci, a tedy ze zápasu o přežití. Vyšší kultura je jeho 
vlastními slovy „produchovění a prohloubení krutosti“:

Povězme si bez obalu, jak dosud každá vyšší kultura na Zemi začala! Lidé s ještě přírodní 
povahou, barbaři v každém strašném smyslu slo va, lidé-dravci, vlastnící ještě nenalome-
nou sílu vůle a žádost mo ci, se vrhli na rasy slabší, mravnější, pokojnější, oddávající se 
snad obchodu či chovu dobytka, nebo na staré křehké kultury, v nichž právě plápolala 
poslední životní síla v nádherných ohňostrojích ducha a zkaženosti. Vznešená kasta byla 
na počátku vždy kasta barbarů: její převaha nespočívala především ve fyzické síle, nýbrž 
v síle duševní – byli to celistvější lidé (což na každém stupni zna mená též „celistvější 
bestie“).22

Kultura je životná, pokud roste z přirozené vůle k moci, a naopak úpadková, pokud tuto 
vůli dusí. Kultura má organický základ v podobě rasy. Je tedy projevem  vlastností, 

21 Mimo dobro a zlo, § 62.
22 Tamtéž, § 257.
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které jsou podle Nietzscheho dědičně podmíněné. Výchova a vzdělání mohou některé 
vlastnosti zakrýt, odstranit je však nelze. Jisté vlastnosti jsou zděděné, ale jejich efekt 
může být překrytý výchovou, a to do té míry, že vzniká jakási druhá přirozenost. Rasy 
jsou kombinací fyziologických a psychologických vlastností, které jsou sice primárně 
vrozené, mohou být ale ovlivněny vůlí jedince klamat, anebo vnějšími silami. Jsou tedy 
vytvářeny zevnitř i zvenčí, což dokládá Nietzscheho představa o třech typech Židů.

Střetávání ras a jejich zápas o nadvládu je podmínkou kulturní změny a urychluje 
vývoj k vyššímu druhu člověka. Nietzsche odmítá představu čistých ras. Kultura nebu-
de vyšší v závislosti na čistotě rasy – naopak rasa se musí v interakci s jinými rasami, 
v zápase, ve snaze o spřažení různých energií teprve stát „čistou“. Nietzsche ovšem 
slovo „čistý“ chápe jako ekvivalent k „silnější či krásnější“. Rasa se zdánlivě paradoxně 
stává „čistou“ smíšením s jinými rasami, soustředěním protichůdných sil do jednoho 
organismu.

Proto je také (poněkud překvapivě) Nietzscheho hodnocení současných Židů 
pozitivní. Údajně se jim podařilo stát se nejsilnější, nejtvrdší a nejčistší rasou, která nyní 
žije v Evropě. Díky tomu jsou nezbytní pro revitalizaci úpadkové evropské kultury.

Židé jsou však nade vši pochybnost nejsilnější, nej houževnatější a nejčistší rasa, jež teď 
žije v Evropě; dokáží se pro sadit i za nejhorších podmínek (dokonce lépe než za přízni-
vých), kvůli ctnostem, jež by dnes leckdo rád označil za hříchy – přede vším díky resolutní 
víře, jež se nemusí stydět před „moderními idejemi“ […]. Že by Židé, kdyby chtěli – nebo, 
kdyby je k tomu někdo nutil, jak tomu zřejmě chtějí antisemité –, už teď mohli mít převa-
hu, ba doslova nadvládu nad Evropou, je jisté; že o to neusilují a takových plánů si nečiní, 
právě tak. Zatím chtějí a přejí si spíše, dokonce s určitou vtíravostí, aby byli v Evro pě, Ev-
ropou vstřebáni a vsáti, prahnou po tom, aby konečně ně kde zakotvili, byli povoleni a vá-
ženi a aby nomádskému životu, „věčnému Židovi“, dali cíl; a tento tah a tlak (který možná 
již sám vyjadřuje zmírnění židovských instinktů) by měl být postřehnut a vyslyšen: mož-
ná by za tím účelem bylo užitečné a správné vyká zat ze země antisemitské ukřičence. 
Vyslyšen se vší opatrností, s výběrem; asi tak, jak to činí anglická šlechta. Je nabíledni, 
že nejsnáze by se s nimi mohli spojit silnější a  již zřetelněji vyprofi lované typy nového 
němectví, například urozený důstojník z Mar ky: bylo by nanejvýš zajímavé sledovat, zda 
by se k dědičnému umění rozkazování a poslouchání – v obojím je uvedená země dnes 
už klasická – nedal přidat, připěstovat génius peněz a trpěli vosti […].23

Nietzsche uvažuje doslova o křížení Židů s evropskou šlechtou, které by mohlo vést k vy-
pěstování nového evropského zdravého typu a vytvoření nové vládnoucí panské kasty. 
Aby však došlo k jejich plné asimilaci, bude třeba vyselektovat některé jejich nechtěné 
vlastnosti (např. lichvu, romantismus). Byť Nietzsche kritizoval podíl Židů na vytvoření 
dekadentních hodnot, které převzalo křesťanství, současné Židy považuje za evropskou 
naději na vzkříšení toho nejlepšího z řecké kultury starověku. Zde můžeme uzavřít, že 
ačkoliv Nietzsche uvažuje o Židech v dobových stereotypech, za antisemitu jej považovat 
nemůžeme. Ba dokonce odmítá vylučování Židů z většinové společnosti.

Hlavním katalyzátorem rasového – a tedy i kulturního – vývoje je uvědomělé kří-
žení. Tomuto přirozenému procesu překáží podle Nietzscheho dva jevy. Na jedné straně 
demokratizace s  idejí rovnosti, na straně druhé pak nacionalizační hnutí, které uzavírá 
jednotlivé skupiny (národy) do izolace. Zatímco demokratizace vede k nekontrolovatelné-
mu míšení ras, úpadku tradiční hierarchie, nivelizaci hodnot a vzniku stádního člověka, 
nacionalizační proces způsobuje stagnaci kultury.

23 Tamtéž, § 251.
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Dekadence a nihilismus mají podle Nietzscheho svůj biologický základ spočívající 
v izolaci národů. Odmítá tak snahu svých současníků, německých nacionalistů, kteří byli 
přesvědčeni, že docílí čisté árijské rasy vyloučením Židů. Izolace a národní nepřátelství 
vede k udržování průměrného typu Němce. Nacionalisté brání vzniku vyšší kultury, 
brání příchodu nadčlověka.

Protože již víme, že překonání nihilismu nevede skrze zachování národů průměr-
ných lidí, ale skrze pěstování nadčlověka, a protože jsme zjistili, že toto pěstování zna-
mená vytvořit nejsilnější smíšenou rasu v Evropě, jsou pro tento cíl Židé stejně žádoucí 
jako jiné národy.

Mísení ras má ovšem své náležitosti. Musí být provedeno opatrně a vždy s ohledem 
na společenské třídy. Pokud by bylo provedeno nerozvážně (tj. plošně), vedlo by k další 
disharmonii hodnot, oslabení vůle a k úpadku. Pokud by vznikali míšenci bez rozmyslu, 
rozvine se nad Evropou skepse:

Co však v takových míšencích nej hlouběji ochoří a upadne, je vůle: už vůbec neznají pocit 
nezávis losti v rozhodování, smělou rozkoš ve chtění – pochybují o „svo bodě vůle“ ještě 
i  ve spaní. Naše dnešní Evropa, dějiště nesmyslně náhlého pokusu radikálního míšení 
stavů, a  tudíž ras, je proto skeptická ve všech výškách i  hloubkách […]. Ochoření vůle 
je po Evropě rozlo-ženo nerovnoměrně: nejvíce a  nejrozmanitěji se projevuje tam, kde 
je kultura nejdéle zdomácnělá, mizí tou měrou, s níž ještě – nebo opět – uplatňuje pod 
plandavým šatem západního vzdělání své právo „barbar“.24

Protože Nietzsche shledal, že nihilismus a úpadková kultura mají svou organickou 
příčinu, nabídl biologické řešení: pro revitalizaci kultury je třeba infuze krve zdravější 
rasy. V tom se příliš nelišil od některých svých současníků.

V jeho aforismech se setkáváme s redukcí pestrosti životních jevů na princip vůle 
k moci. Stejně tak je u Nietzscheho patrný biologický redukcionismus a silné ovlivnění 
evolucionismem. Za jediný lék na všeobecný úpadek považuje řízené míšení evropských 
ras spolu s obnovou tradiční (přirozené) společenské hierarchie. Na rozdíl od názorů 
svých současníků ale tvrdil, že pro revitalizaci kultury jsou potřeba Židé, a kritizoval 
nacionalizační proces vedoucí k izolaci národů a stagnaci kultur.

Nietzsche odmítal otrockou morálku, jejímž představitelem bylo zejména katolictví, 
a snažil se ji nahradit životnější morálkou síly a zdraví. V jeho filozofii se proto setkáme 
s oslavou živelné instinktivnosti, s elitářstvím, stejně tak jako s kritikou intelektualismu.

Nietzsche pojmenoval mnoho problémů své doby. Prorokoval zhroucení víry v osví-
censký racionalismus a rozpad tradičního hodnotového řádu. Odhalil relativismus hodnot 
a apeloval na člověka, aby sám a marnosti navzdory přijal odpovědnost, tvořil nadčlověka, 
a tím čelil sebevražednému nihilismu.

Osobitost Nietzscheho stylu způsobila, že byl čten především mimo akademic-
ké kruhy a kritického zhodnocení se dočkal až se značným zpožděním. Mezitím byly 
svébytným způsobem některé motivy jeho filozofie zneužity jako intelektuální výztuha 
nacistické ideologie.

24 Tamtéž, § 208.
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SHRNUTÍ KAPITOLY 
Představili jsme tři ilustrativní příklady dobového rasismu u  významných filozofů 
18. a 19. století. Zatímco u Humea a Kanta se jejich rasismus opíral o stereotypizova-
nou představu odlišných etnických skupin, Nietzsche se problémem ostatních ras či 
snahou o jejich hierarchizaci nezabýval. Jemu jsme zde věnovali prostor proto, že je se 
svou ideou nadčlověka všeobecně a zkratkovitě považován za intelektuálního předchůd-
ce nacismu. Spíše než principy moderního rasismu či antisemitismu u něj nacházíme 
redukci skutečnosti na boj vedený slepou vůlí – což ovšem má své nebezpečné biode-
terministické důsledky.

OTÁZKY A PRAKTICKÁ ČÁST
1 Proč označujeme Humeův rasismus za vědomý a úmyslný?
2 Podle jakého kritéria Kant ve svých Menschenkunde sestavuje rasovou hierarchii?
3  Proč nelze Nietzscheho považovat za předchůdce nacistů (přemýšlejte zejména 

o konceptu „čisté rasy“)?
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5  Arthur de Gobineau  
a Esej o nerovnosti lidských plemen

CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly budete znát / umět / rozumět:
–  Dílu klíčového autora literárního rasismu poloviny 19. století.
– Mýtu o árijském původu západní civilizace.
–  Možnému vlivu A. de Gobineaua na pozdější rozvoj rasismu 

v myšlení Západu.

KLÍČOVÁ SLOVA  Arthur de Gobineau; árijci; dějinný pesimismus; degenerace; 
literární rasismus

V této kapitole navazujeme na árijský mýtus. Analyzujeme klíčové dílo „otce literárního 
rasismu“, hraběte Arthura de Gobineau: Essai sur l‘inégalité des races humaines z roku 
1855 (česky vyšlo pod názvem O nerovnosti lidských plemen v roce 1942). V závěru ka-
pitoly přihlédneme k otázce recepce díla A. de Gobineaua během jeho života i po jeho 
smrti. Ptáme se, nakolik je možné jej považovat za literárního předchůdce rasistických 
ideologií 20. století.

5.1 Arthur de Gobineau (1816–1882)
•  Narodil se do šlechtické rodiny, která ale ztratila postavení po událostech Velké 

francouzské revoluce. Jeho otec byl nucen sloužit v armádě a pobýval trvale mimo 
domov, matka mezitím často střídala „přátele“, což pro malého Arthura znamenalo 
nejen cestování, ale poznamenalo jej to i na psychickém vývoji.

•  Mládí strávil ve Švýcarsku, kde se naučil německy. Po dosažení dospělosti se 
přesunul za otcem do Paříže a nastoupil do diplomatických služeb. Jako velvysla-
nec byl postupně na konzulátech v Cařihradu, Riu de Janeiro, Athénách, Švédsku 
a v perském Teheránu).

•  Během svých pobytů byl literárně činný, psal básně, romány, dramata, novely (Tři 
roky v Persii, Plejády, Renaissance, Asijské novely). Sepsal též genealogii vlastního 
rodu (Dějiny Ottara Jarla, norského piráta).

•  Dnes je ale známý především jako autor Eseje o nerovnosti lidských plemen (někdy 
též překládáno jako Pojednání o nerovnosti lidských ras), jehož poslední díl vyšel 
v roce 1855. Díky němu je Gobineau nazýván otcem literárního rasismu. O čem 
tedy toto pro nás klíčové dílo vlastně je?

5.2 Četba ukázek z Eseje o nerovnosti a komentář k nim
Gobineau svou knihu začíná úvahou, že každá civilizace má svá období růstu a pádu a že 
tento proces je univerzální a nevyhnutelný.

Jestliže každou civilizaci čeká pád, pak je třeba se ptát po příčině. Proč národy 
a celé civilizace hynou? Postupně Gobineau nabízí čtenáři 4 možnosti, které ale vzápětí, 
s užitím odkazů na historické příklady, odmítne jako nedostatečné. Zánik civilizací není 
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způsoben ani špatnou vládou, ani přílišným fanatismem, ani pýchou, ani bezbožností.
Skutečnou příčinou je degenerace. V první ukázce z pramene zjistíte, co je tím míněno:

1 Co jest rozuměti slovem degenerace (s. 39–48)
Mám za to, že slovo degenerovaný, pokud se ho užívá pro národ, znamená a má znamena-
ti, 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; nená-
leží k těm, jež nazývá ještě svými předky, leda v linii velmi pobočné. Zemře úplně a jeho 
civilisace 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 dostateč-
ně působivá. […] když jsem prstem ukázal, že veliké národy ve chvíli své smrti nemívají 
než velmi slabou, zajisté nevážitelnou částečku krve zakladatelů, od nichž pošli, tu jsem 
postačitelně vysvětlil, jak se to může stát, že civilisace končí, protože nezůstávají  v těch-
že rukou. […]

Vezmu lid, nebo lépe řečeno kmen, ve chvíli, kdy, hově vyslovené vitalitě, si právě 
dává zákony a začíná hráti jakousi úlohu v tomto světě. Tím, že jeho potřeby a jeho síly 
rostou, přichází do nevyhnutelného styku se sousedními rody a válkou nebo na mírné 
cestě si je přivtělí. […]

Necháme […] kmeny spolčování neschopné stranou a budeme pokračovati, vzestu-
pujíce s těmi, kteří pochopují, že, ať již válkou nebo mírem je nutno, chtějí-li rozmnožiti 
svoji moc a blahobyt, donutiti sousedy, aby vstoupili do jejich okruhu existenčního. Válka 
jest nepopiratelně nejjednodušší z  obou prostředků. Tož tedy se válčí, ale když válka 
je skončena, když jsou ukojeny ničitelské vášně, zbývají tu zajatci, ti zajatci se stávají 
otroky, ti otroci pracují; a hle, pořadí už jsou tu, je tu i průmysl, zkrátka kmen se stal náro-
dem. To je vyšší stupeň, který sám o sobě ne vždy byl překročen těmi útvary lidskými, 
které se na něj dovedly vyšinouti; mnohé tyto útvary se jím spokojují a zůstávají na něm 
trčeti.

Ale některé jiné kmeny, daleko důmyslnější a  energičtější, chápou cosi lepšího 
než pouhé paběrkování, dobudou širé kraje a přivlastní si nejen obyvatelstvo, ale i půdu 
s ním. Skutečný národ od té doby je vytvořen. Nuže, často po jistou dobu tato plemena 
žijí dále vedle sebe, nemísíce se; mezitím, tak jak se stalo nepostradatelným jedno dru-
hému, a jak se pospolitost pracovní a pospolitost zájmů prodlením ustálila, jak hořkosti 
výboje a jeho hrdost vyprchaly, když ti ze spodiny hledí se vyšinout na úroveň svých pánů, 
páni zase mají rovněž tisíc pohnutek k umírněnosti a snad dokonce podporují takovéto 
snahy; konečně se uskutečňuje míšení krve a lidé dvojího původu, přestávajíce se vázati 
na dva určité kmeny, se mísí čím dále tím více. […]

Takto pokolení lidské je podrobeno dvojímu zákonu, jednomu odpudivosti, dru-
hému přitažlivosti, působícímu v  různých stupních na rozličná plemena; dva zákony, 
z nichž první jest respektován pouze těmi plemeny, která se nikdy nemají povznésti nad 
zdokonalení úplně primitivní, kdežto druhý zákon oproti tomu bude působiti tím mocněji, 
čím etnické rody, pro něž je platný, jsou schopnější vývoje.

Ale tuto je zvlášť důležito býti určitým. Beru národ ve stavu rodiny, zárodku; vybavil 
jsem jej schopností, nutnou, aby přešel ve stav národa; […] pouhé dvě možnosti jsou tu pro 
něj; mezi dvěma osudy jeden jest nevyhnutelně nutný: buď bude výbojcem, nebo bude 
podmaněn.

Předpokládám jej výbojcem; přiřknu mu nejlepší osud: panuje, spravuje a civilisuje 
zároveň; nejde do zemí, jimiž prochází, síti zbytečně vraždu a požár; stavební památky, 
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instituce, mravy, jsou mu stejně posvátné; co pozmění, co uzná za dobré a užitečné po-
změniti, bude nahrazeno výtvory vyššími; slabost se stane silou v  jeho rukou; bude se 
chovati takovým způsobem, že podle slov Písma bude velikým před lidmi.

Nevím, myslil-li již čtenář na to, ale v obraze, jejž načrtávám, a který není jiný než 
onen, který skýtají Hindové, Egypťané, Peršané, Macedonci, dvě věci se zdají nápadnými. 
První z nich je to, že národ nemohoucí, národ bez síly je tu najednou tím jen, že upadl do 
rukou mocného pána, povolán aby sdílel nový a lepší osud, jako se stalo Sasům v Anglii, 
když si je Normani podrobili; druhá věc je tu ta, že národ znamenitý, národ svrchovaný, 
ozbrojený a s těmito vlastnostmi vyloženě tíhnoucí mísiti se s cizí krví, je nyní v důvěrném 
styku s plemenem, jehož nižší stupeň jest nejen prokázán porážkou, ale i nedostatkem 
vlastností viditelných u vítězů. Téhož dne, kdy podmaněn bylo dokončeno, a kdy splynutí 
počíná, začíná i zjevná přeměna ve složení krve vítězů.

Kdyby se měla zastavit tato novota zde, pak po jisté době, tím delší, čím národy vyš-
ší by byly původně početnější, bychom byli tváří v tvář novému plemeni zcela jistě méně 
mocnému nežli jeho předkové, nicméně pořád ještě mocnému a dokazujícímu míšení sa-
motné zvláštními znaky, vyplývajícími z míšení samého, znaky neznámými oběma rodům 
původním. […]

Říše, již si právě představuji, jest mocná; působí na svoje sousedy. Předpokládám 
nové výboje; tu ještě další krev se přiměšuje ke krvi dosavadní. Nyní, podle toho, jak ten 
národ roste, ať již zbraněmi, ať již smlouvami, jeho povaha etnická se mění čím dále tím 
více. On jest bohatý, obchodní, civilisovaný; potřeby a touhy po požitcích druhých národů 
plně se ukájejí u tohoto národa v jeho hlavních městech, v jeho veleměstech, v jeho přísta-
vech, a tisíce přitažlivostí, jež má, udržují mezi ním pobyt četných cizinců. […]

Nejčastěji, mimo to, národy panující začaly býti nepoměrně méně početné nežli 
národy poražené a zdá se naopak, že určitá plemena, sloužící za základ lidu velmi roz-
sáhlých krajin bývají neobyčejně plodná; uvedu Kelty, Slovany. To je o důvod více, proč 
plemena panující rychle mizejí, ještě jeden důvod je tu, to ten, že jejich větší rušnost, jejich 
úloha přímá, kterou hrají ve věcech státních, je vystavují truchlým účinkům bitev, psotám 
revolt. […]

Jest dostatečně samo sebou jasno, že mizení plemene vítězného jest podrobeno 
podle různých prostředí podmínkám časovým, měnícím se do nekonečna. Arci ono mi-
zení se uskutečňuje všude, a všude jest tak dokonalé, že obyčejně dlouho před zánikem 
civilisace, kterou má oživovati tak, aby národ šel, žil, účinkoval, často i rostl, hybné plodivé 
ohnisko jejího života a slávy už přestalo existovati. Myslí se snad, že v tom je jakýsi rozpor 
s tím, co bylo již předcházelo? Nikterak; protože kdežto vliv krve civilisace se vyčerpává 
dělením, tu síla impulsu kdysi sdělená davům poddaným nebo připojeným ještě trvá dále; 
zařízení, jež zvěčnělý pán vynalezl, zákony, které formuloval, mravy, jichž typ udal, se udr-
žely po něm. […]

Myslím teď, že jsem si opatřil všechno, čeho třeba k řešení problému života a smrti 
národů a tvrdím, že by žádný národ nezhynul, kdyby byl věčně složen z týchž prvků ná-
rodních. […]

Když jsme vyznačili smysl slova degenerace a když jsme byli pojednali s touto po-
můckou o problému životnosti národa, dlužno nyní dokázati to, co jsem měl pro jasnost 
rozboru uvésti předem a priori: že existuje patrná rozdílnost v poměrné hodnotě plemen 
lidských.

 
PRAKTICKÁ ČÁST:
1 Jak chápe Gobineau degeneraci?
2  Jak se odehrává hypotetický příběh růstu a pádu národa? Zaměřte se na následující 

motivy: výbojnost, odpudivost ke křížení, osud výbojného národa.
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V další části Gobineau postuluje, že etnické rozdíly mezi rasami jsou trvalé, vznikly 
v předdějinné době a jsou odolné proti náhlým změnám (např. vlivem klimatu, přesunem 
obyvatelstva atd.). Žádná rasa nemůže vnějšími vlivy přijít o své klíčové vlastnosti. Tímto 
je zdůvodněna i přirozená nerovnosti a z ní vyplývající nemožnost s touto nerovností 
cokoliv udělat.

Ve druhé ukázce se dozvíme, že lidstvo je možné rozdělit na 3 velká plemena, každé 
typické svými vlastnostmi. Zároveň bude zdůrazněn civilizační význam árijců:

2  Poměrné karaktery tří velkých plemen; sociální účinky míšení; povýšenost bílého 
typu a v tomto vrcholné místo typu rodu arijského (s. 159–167)

Odrůda černá jest nejubožejší a sedí na spodku žebříku. Karakter živočišnosti, vtisknutý 
její břišní pánvi jí určuje její osud již od okamžiku početí. Nikdy nevyvázne z nejužšího 
intelektuálního okruhu. Nicméně není to pouhé zvíře ten černoch s úzkým ubíhavým če-
lem, jenž nosí kdesi uprostřed lebky příznaky jisté hrubě mocné energie. Ať jsou tyto 
schopnosti myšlenkové prostřední nebo vůbec žádné, přes to on má v žádostivosti a tím 
i ve své vůli intensitu často strašlivou. Mnohé z jeho smyslů jsou vyvinuty silou nezná-
mou druhým plemenům: hlavně chuť a čich.

Ale právě tam v lačnosti pocitů je nápadná pečeť jeho nízkosti. Všecky potraviny 
jsou mu vhodné, jde jen o to jíst, jíst přílišně, zuřivě. Všecky pokrmy jsou mu dobré, žád-
ný se mu nezošklivuje, žádný jej neodpuzuje. Není nejodpornější zdechliny, jež by byla 
nehodna jeho žaludku. Zrovna tak je tomu s různými pachy a jeho smyslnost se spoko-
juje nejen s nejhrubšími, nýbrž i s nejhnusnějšími. K  těmto hlavním rysům povahovým 
přistupuje nestálost náladová, měnlivost citů, jež se ničím nedají ustáliti a  jež pro něj 
vniveč přivádí pojem ctnosti a neřesti. Konečně, jemu nezáleží mnoho na životě vlastním 
a na životě bližního; se zálibou usmrcuje, aby jen zabíjel, a tento stroj lidský, tak snadno 
vznětlivý, je před utrpením tak zbabělý, že se utíká dobrovolně ke smrti anebo je příšerně 
necitelný.

Plemeno žluté se jeví jako protiklad tohoto typu. Lebka, místo aby byla vržena 
vzad, se nese právě kupředu. Čelo široké, kostnaté, často vystupující, vyvinuté do výšky, 
spočívá na tváři trojúhelníkové, v  níž nos a  brada netvoří žádných hrubých a  drsných 
výčnělků jako u  černocha. Povšechná náchylnost k  otylosti není tu speciálním rysem, 
nicméně shledáváme se s ní častěji u žlutých kmenů než u  jiných druhů. Málo tělesné 
síly, sklonnost k  netečnosti. Po stránce mravní žádná z  oněch přepjatých podivných 
výstředností, jež jsou tak obecné u černých. Slabá žádostivost, vůle spíše umíněná než 
silná, chuť pro hmotná potěšení neustálá, ale klidná; při nečasté hltavosti není tu vybí-
ravosti větší než u černochů; ve všech věcech náchylnost ke prostřednosti; chápavost 
dosti snadná pro to, co není ani příliš vznešené ani hluboké; láska k užitečnému, úcta 
před pravidlem, svědomí obdařené jistou dávkou svobodomyslnosti. Žlutí jsou v úzkém 
slova smyslu praktikové. Nesní o  theoriích, nelibují si v  nich, málo co vynaleznou, ale 
dovedou oceniti a přizpůsobiti, co je k něčemu dobré. Jejich touhy se omezují na blažené 
a nejpohodlnější živobytí. Vidíme, že jsou nad černochy. To je lid a měšťanstvo, které by 
každý civilisátor rád zvolil za základ své společnosti: ale není vlastně z čeho tu společ-
nost vytvořit ani dáti čemu vzpruhu, krásu a čilost.

Přijdou nyní národové bílí. Přemýšlivá energie nebo spíše energická inteligence; 
smysl pro užitečné, ale ve významu daleko širším, vyšším, srdnatějším, ideálnějším, než-
li u národů žlutých; vytrvalost, která je si vědoma překážek, a konečně nachází i pros-
tředky k  odklizení; s  větší mohoucností tělesnou, s  mimořádným pudem pro pořádek, 
nejen pro pořádek jako záruku odpočinku a  pokoje, nýbrž i  jako nezbytný prostředek 
k sebezachování; a zároveň vyslovenou zálibu ve svobodě, ano i přílišné; vyložený odpor 
k  formalistické organisaci, ve které se uspávají Číňané, stejně jako proti povýšenému 
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despotismu, jediné to uzdě národů černých. Běloši se kromě toho vyznačují ještě zvláštní 
láskou k životu. Zdá se, že proto, že umějíce ho lépe užívati, přikládají mu více ceny, šetří 
jím více ve prospěch svůj a i druhých. Své krutosti, když se jí vůbec dopouštějí, jsou si 
vědomi, což u černochů je věc dosti sporná. Avšak i když tento drahocenný život má býti 
obětován, jsou-li tu důvody, bez reptání jej dávají. Jedna z prvních pohnutek je čest, která 
pode jmény skorém podobnými zaujímala veliké místo v oboru myšlenkovém od počát-
ku druhu. Není mi třeba dokládati, že pojem cti a v něm obsažený pojem civilisačního 
poznatku nejsou známy černým a žlutým.

Abych domaloval tento obraz, dokládám, že k  nesmírné nadřazenosti bělochů 
v celém oboru inteligence se přidržuje neméně znatelná podřazenost v  intensitě poci-
tové. Po stránce smyslové běloch je mnohem méně nadán než černoch nebo žluťoch. 
Bývá méně zaujat tělesnou prací, jakkoli tělesnou strukturou je značně silnější. […]

Nebylo by správné tvrditi, že všecka míšení jsou špatná a škodlivá. Kdyby tři velké 
typy, zůstavše důsledně odděleny, nebyly se mezi sebou mísily, byla by bez pochyby svr-
chovanost 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 nepo-
piratelné převahy obou velkých skupin, jež zůstaly čistší.

Ale vše by nebylo bývalo v této situaci prospěšné. Poměrná nadřadnost, převláda-
jící nápadným způsobem, by nebyla bývala, dlužno to doznati, provázena těmi jistými 
výhodami, které míšenci přivodili, a které, třebaže nevyvažují ani zdaleka součet svých 
nevýhod, přes to přece jen někdy jsou hodny pochvaly. Tak talent artistický, neznámý 
každému ze tří velikých typů, nevytryskl nežli snoubením bělochů s černochy. Tak také 
zrodem odrůdy malajské vyšla z plemene žlutého a černého rodina inteligentnější než její 
podvojné rodičstvo a tak i ze spojení bílého a žlutého vyšly polotypy, hodně vyšší než čistí 
Finové i nežli kmeny černé.

Nepopírám to, jsou to dobré výsledky: Svět umělecký a svět ušlechtile literární jako 
výsledek míšení krve, nižší plemena zušlechtěna, zlepšena, toť tolik divů, že nutno chváli-
ti. Maličcí byli pozdviženi. Neblaze ovšem také stejným okamžikem byli velcí poníženi a to 
je zlo, které ničím nemůže býti ani napraveno, ani nahrazeno. Když už vypočítávám všech-
no, co je ve prospěch ethnických míšení, doložím, že od nich máme mnohé zušlechtění 
mravu, víry a jmenovitě zmírnění vášní a sklonů. Ale to jsou tak pomíjející výhody!

A připustím-li, že mulat, z nějž může býti advokát, lékař a obchodník, je jistě hod-
notnější než jeho děd černoch, úplně nevzdělaný a  k  ničemuž, musím také doznati, že 
brahmani prvotné Indie, že hrdinové Iliady, hrdinové Šahnamehu, bojovníci skandinavští, 
všechno to slavné vidiny nejlepších plemen, nyní zmizelých, skýtající nejzářivější obraz 
nejušlechtilejšího lidstva, byli obzvláště nejčilejší rozsevači civilisace a velikosti, jistější, 
inteligentnější, než lid mestický nynějších dob, stokrát křížem krážem míšený. A to už při 
tom nebyli úplně čistí!

[…] Jsou tedy tato křížení v jistých mezích příznivá lidstvu tím, že davy pozdvihují 
a  zušlechťují; jde to na vrub toho lidstva samého, protože je snižují, oslabují nervo-
vě, pokořují je, odlamují jeho nejlepší výhonky a i kdyby se rádo připustilo, že je lepší 
proměniti v prostřední lidi myriady lidí ničemných nežli uchovati plemena knížecí, je-
jichž krev rozdělena, ochuzena, porušena se takto stává zneuctěným prvkem podobné 
metamorfosy, zůstává tu ještě to neblahé, že se míšení nezastavuje; že 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.

Tolik nás učí dějiny. Ukazují nám, že veškera civilisace pochází od plemene bílého, 
že žádná nemůže vůbec býti bez přispění tohoto plemene a že společnost je tím skvě-
lejší, čím déle chová tu ušlechtilou skupinu, která ji vytvořila a jen tím je skvělá, že tato 
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skupina sama náleží nejskvělejší větvi druhu. Aby se objevila tato pravda v nejzářivějším 
světle, stačí vypočítati a pak přezkoušeti všechny civilisace, které kdy vládly ve světě, 
a těch nebude veliký seznam.

Z  lůna těch množství národů, které přešly přes zemi nebo ještě na ní žijí, pouze 
deset se pozdvihlo na stav dokonalé společnosti. Ostatní, více či méně neodvislí, krouží 
kolem, jako planety kolem svých sluncí. […]

Bude mi třeba bez pochyby projíti se stěhováním bílých velikou část zeměkoule. Ale 
bude to vždy jen křižování okolo oblastí vysoké Asie, středu to, z nějž praprvotná civili-
sace sestoupila. Bude mi postupně připojovati k historické doméně krajiny, jež, vstoupi-
vše jedenkráte do jejího majetku, nebudou se z něj moci už vymaniti. Tak uzřím rozvíjeti 
se ve všech důsledcích zákony ethnické a jejich kombinace. Zjistím, s jakou neúprosnou 
a jednotvárnou pravidelností trvají na svém řádu. Z této jistě velkolepé celkové podívané 
na krajinný obraz, jenž zahrnuje ve svém nesmírném rámci všecky země globu, kde se 
člověk stal opravdu vladařem, z onoho souboru výjevů opravdu velkolepých a dojímavých 
vytěžím pro dokázání nerovnosti plemen a pro výsostné postavení jednoho z nich nade 
všemi důkazy […].

Řekl jsem, že velkých civilisací je pouze deset na počet a že všecky pošly z popudu 
plemene bílého. Dlužno dáti v čelo seznamu:
I.  Civilisaci indickou. Rozprostřela se k  moři Indickému, na sever a  na západ asij-

ského kontinentu přes Brahmaputru. Její ohnisko bylo v jedné větvi bílého národa 
Arijců.

II.  Přicházejí pak Egypťané. Kolem nich se druží Ethiopové, Nubičané, a několik ná-
růdků, bydlících na západ od oasy Ammonovy. Tuto společnost vytvořila kolonie 
arijská z Indie, která se usadila v horním údolí Nilu.

III.  Asyřané, k nimž se pojí i Židé, Foiničané, Lydové, Karthaginci, Hymiarité, byli všichni 
zavázáni za svou sociální inteligenci velkým invasím bělochů a jimž se může dávati 
jméno potomků Chama a Sema. Zoroastrovci-Iranci, kteří vládli v Přední Asii pode 
jménem Medů, Peršanů a Baktrů, byli větev rodu arijského.

IV.  Řekové vyšli z téže větve arijské a semitské prvky je pozměnily.
V.  Obdobu toho, co se přihodilo v Egyptě, shledáváme v Číně. Arijská kolonie, přišlá 

z Indie, tam vnesla světlo sociální. Jenomže místo aby se smísila jako na březích 
Nilu s lidem černým, rozplynula se v davech malajských a žlutých a přijala mimoto 
od severozápadu četné přírůstky živlů bílých, rovněž arijských, ale ne už indických.

VI.  Prastará civilisace poloostrova italského, z níž vyšla kultura římská, byla mosai-
kou Keltů, Iberů, Arijců, Semitů.

VII. Plemena germánská proměnila ve IV. století ducha západu. Byli Arijci.
VIII.–X.  Pod touto číslicí zařadím tři civilisace Ameriky, t. j. civilisace Aleghanců, Mexi-

čanů , Peruvianů.
Ze sedmi prvních civilisací, jež jsou civilisace starého světa, šest jich náleží, aspoň čás-
tečně, plemeni arijskému a sedmá, t. j. asyrská, vděčí témuž plemeni bílému obrodu iran-
skou, jež zůstává jejím nejslavnějším dějinným pomníkem. Skoro celá evropská pevnina 
náleží nyní skupinám, kde trvá princip bílých, ale kde živly nearijské jsou velečetné. Neby-
lo nikdy pravé civilisace evropských národů, když arijské větve nepanovaly.

V deseti civilisacích nebyla ani jediná černá v řadě iniciátorů. Mestici se dostanou 
nejvýše do pořadí lidu ovlivněného.

Právě tak není samostatně vytrysklých civilisací u žlutých národů a civilisace ustáv-
ají tenkráte, když se bílá krev vypotřebovala. […]

PRAKTICKÁ ČÁST:
1 Stručně charakterizujte jednotlivé lidské rasy (slovy Gobineaua „odrůdy“).
2  Která „odrůda“ je považována za nejlepší a proč? A která je považována za nej-

ohroženější a proč?
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3 Jakými nástroji by bylo možné zachovat nadřazenost?
4 Proč má „národ árijců“ tak výsadní postavení mezi ostatními?

Ve třetí ukázce jsou blíže charakterizováni árijci, jejich původ a putování z domnělého 
původního domova do světa:

3 Arijci. Brahmanci a jejich sociální soustava (s. 263–289)
[…] již kolem roku 4000 př. Kr. současně Chamité a Arijci opustili svá prvotná sídliště bílé-
ho rodu, puzeni stejnou nutností a sestupovali jedni k jihu, druzí k východu. Arijci, šťast-
nější nežli Chamité, po dlouhá staletí udrželi zároveň se svým národním posvátným 
jazykem (odnoží to prvotného nářečí bílého) i  tělesný typ, který je nevystavoval — tak 
zůstal zvláštním — směšování s národy černými. […]

Prve než vkročíme na půdu Indie, shrňme celou původni rodinu arijskou v  jedno 
ve chvíli, kdy její nástup k  jihu jest již vyloženě patrný, nicméně ještě než většina jejích 
národu překročila Sogdianu, třebaže její čelné pluky již začínaly zaplavovati údolí Kašmíru. 
To už jsou Arijci odděleni od keltských národů, které se vydaly na severozápad, obcháze-
jíce Kaspické moře k severu; kdežto Slované, jen málo rozdílní od této početné spousty 
národů, jdou do Evropy ještě severnější cestou. Arijci tedy dlouho před tím než přišli do 
Indie nemívali nic společného s národy, kteří se pak stali Evropany. Tvořili nesmírné davy, 
úplně odlišné od ostatních bělochů, a které by bylo třeba označiti zvláštním jménem, jak 
to činívám. Bohužel, věhlasní učenci tuto nutnost neuznávají. Zabráni do své filologie, dali 
trochu nerozvážně souhrnu jazyků tohoto plemene velmi nejasné jméno „indogermánšti-
na“, nepozastavujíce se vůbec nad výtkou, ostatně velmi vážnou, že ze všech těch národů, 
kteří mluví tímto nářečím, jen jeden jediný šel do Indie, kdežto druzí se Indii ani zdaleka 
nepřiblížili. […]

Jméno „arijský“ má tu velikou a cennou výhodu, že bylo zvoleno samými kmeny, kte-
rým se dává, a  že s  nimi se neslo neodvisle od území, jež obývávaly nebo snad mohly 
obývati. To jméno je nejkrásnější ze všech, jež kdy si plémě mohlo zvoliti: znamená po-
čestný, úctyhodný; tedy národy arijské byly hodné úcty, byli to lidé hodní pocty, pozornosti 
a pravdě podobně, domyslíme-li si ten pojem, byli to muži, kteří, když jim náležitá pocta ne-
byla vzdána, dovedli se jí domoci. Není-li takovýto výklad přímo obsažen ve slově, uvidíme, 
že je obsažen ve skutcích.

Bílí národové, kteří si toto jméno dávali, znali jeho pyšný a honosný dosah. Lpěli 
velmi pevně na něm a teprve velmi pozdě je opustili, když každý z nich si dával zvláštní 
odlišné jméno podle vlastností. Indové jmenovali svatou zemi pravou zemí, indickou zemí 
lidí úctyhodných Arya-varta. […] Peršané, rovněž začínali se jménem Ἀρταῖοι a když se ho 
vzdali jakožto jména celonárodního, podrželi jeho kořen v některých jménech mužských, 
jako Arta-xerxes, Ario-barzana Artabaze […] Ve svých pojmech kosmogonických Iránci 
považovali za zemi prvně stvořenou oblast, kterou nazývali Airyanem-Vaego a kladli ji vel-
mi daleko na severovýchod, někam k prameništím Oxu a Taxartu. […] U Řeků se jeví dobře 
zachovaný a na dobrém místě ve slově Árés které zosobňuje co nejčestnější bytost, boha 
bitev, dokonalého hrdinu; v jiném slově areté jež značí soubor vlastností, jež má míti pra-
vý muž, bravuru, pevnost, moudrost a které později vyjadřovalo tolik co ctnost. […] Mohlo 
by se jíti ještě dále v těchto šetřeních a našel by se tento kořen ar, ir, nebo er, zachovaný 
v německém slově moderního jazyka Ehre, jež jak se zdá, dokazuje, že jakýsi cit hrdosti, 
založené na morální hodnotě, vždy zaujímal veliké místo v myšlenkách nejkrásnějšího 
plemene lidského. […]

Čítám k  [Arijcům] ty zástupy, které zaplavily Indii a  ty, kteří davše se tou cestou, 
kterou šli Semité, dostávají se k dolním pobřežím Kaspického plesa, a odtamtud přešed-
še do Malé Asie a do Řecka, budou se tam jmenovati Helenové. Poznáme v nich ještě 
i ty četné pluky, z nichž některé, sestupujíce k jihozápadu, proniknou k zálivu Perskému, 
kdežto ostatní, zůstávajíce po staletí v okolí Imau, zachovají tak evropskému světu kmen 
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sarmatský. Indové, Řekové, Iránci, Sarmati tvoří tak vespolek samojediné plémě, vyšší 
a odlišné od všech ostatních větví. Co do tělesného utváření není tu pochybností: byla to 
postava krásnější než se kdy o ní slýchalo. Ušlechtilost rysů, mohutnost a majestátnost 
ztepilé postavy, její svalová síla je nám dosvědčována zkazkami, které snad pocházejí 
z dob po rozdělení celku, ale mají přes to nepopiratelnou váhu. […]

Pleť Arijců byla bílá a  růžová: takovými se nám jeví nejstarší Řekové a  Peršané; 
takoví také byli prvotní Indové. Mezi barvami vlasů a  vousů převládala plavá barva 
a  nezapomenutelným zůstane, jak si v  ní libovali Helenové: jinak si nepředstavovávali 
svoje nejvznešenější božstva. Všichni posuzovatelé shledávali v této zálibě doby, v níž 
plavé vlasy bývaly velmi vzácné v Athénách a na pobřežích Eurotu, rozpomínku na zašlé 
věky prvotného plemene helenského. Ještě dnes tento odstín nevyhynul úplně v  Indii 
a hlavně ne na jejím severu, t. j. v části, kde plémě arijské nejlépe zachovalo a oživilo 
svou čistotu. […]

Tato odrůda lidská při své svrchované tělesné kráse byla i  povznesena duchem. 
Mohla vydávati nedoběrné množství energie a čilosti a její vladařská povaha se shoduje 
dokonale s potřebami tak živé přirozenosti.

Arijci, rozdělení na kmeny nebo nárůdky, bydlící hromadně ve velikých vesnicích, 
si stavěli v čelo pohlaváry, jichž moc, velmi omezená, neměla ničeho společného s ab-
solutistickou všemohoucností, jakou provozovali mocnáři národů černých a žlutých. […]

Tito králové arijští, sídlící ve svých vesnicích mezi stády volů, krav a koní, jako nez-
bytní soudcové prudkých půtek, jež tu a tam se přiházejí v životě pastýřském, bývali ob-
klopeni spíše lidem válečnickým než pastýřským. Mluvil-li jsem nebo mluvím-li o národě 
arijském, nechci tím vyjadřovati, že různé skupiny lidu, jež obsahoval, by byly žívaly vždy 
v něžném přátelství. Naopak: je nepopiratelno, že vzájemný poměr býval vyjádřen zře-
jmým a vyloženým nepřátelstvím, a tito uctyhodní muži neznali nic obdivuhodnějšího než 
válečníka na jedoucím válečném voze, jak metá šípy s pomocí zbrojnoše proti soused-
nímu nepřátelskému kmenu. […]

Cit, na kterém se zakládá u  všech bílých národů toto fanfaronské třeštění, jest 
rozhodně svobodná myšlenka o  výbornosti plemene, o  jeho moci a  jeho důstojnos-
ti. Nikterak se nedivím, vidím-li negry docela hladce uznávati božství výbojců přišlých 
od severu, když tito výbojci si přikládají nadpřirozenou moc jim sdělitelnou a  věří, že 
v jistých případech za určité výboje nebo úspěchy mravní se budou moci povznésti na 
místa, se kterých bohové je pozorují a povzbuzují. […]

Nicméně ti bohové, kteří měli čest panovati nad lidmi tak povznešenými, zajisté 
byli hodni uctívání. Tito bohové byli překrásní, tak jako podobně bývali potom překrásní 
v Persii a obzvláště v Řecku, ne však v pozdější Indii. Lidé arijští je chtěli míti podle svého 
obrazu. Ježto neznali nic vyššího nad sebe sama na zemi, tvrdili, že v nebi není nic jinak 
dokonalé než oni sami; leč bylo přece jenom nadlidským bytostem, které svět řídily, třeba 
nějakých těch určitých výsad. Arijec tyto výsady zvolil v tom, co jest ještě krásnější nežli 
dokonalá lidská podoba, zvolil je v tom zdroji krásy, který se zdá i zdrojem života: zvolil je 
ve světle a odvodil jméno nejvyšších bytostí od kmene dou, jenž vyjadřuje pojem ozařo-
vati; dal jim tedy povahu zářivou. Tato myšlenka se zdála dobrou celému plemeni a tak-
to zvolený kořen nesl s sebou majestátní jednotu v myšlenkách náboženských u bílých 
národů. To byl Dévas Indů; Zeus (Theós) Helenů; Diewas Litevců, Dus galský, Dia Keltu 
irských, Tyr Eddy, Zio staroněmecký, Dewana slovanská, Diana latinská. Deus jest tedy 
předmětem a výrazem nejpokornějšího uctívání u plemene arijského. […]

Vedeni jsouce touhou zachovati moc bílému plemeni, vymyslili [filosofové] sociální 
stav hierarchisovaný podle stupně inteligence. Trvali na tom, aby vrchní vedení státu bylo 
svěřeno nejmoudřejším a nejschopnějším. Těm, jejichž mozek byl méně probudilý, ale 
paže mocná, srdce bažící po vznětech bojovných, duch přístupný pojmům slávy a  cti, 
těm svěřili péči o obranu veřejného zájmu. Těm vlídným a poklidným mužům, stojícím 
více o  tichou práci než o zápasy válečné, těm vynalezli vhodný úkol, svěřivše jim péči 
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o zemědělskou výživu státu, o  jeho obohacení obchodem a průmyslem. Pak ze všech 
těch velmi početných, jichž mozek byl osvícen pouze nedokonalou září, a z  těch, kteří 
neměli ducha vzdorného proti nebezpečím, pak z lidí příliš chudých než aby mohli svo-
bodně žíti, ze všech těch jednostejné poníženosti a  rozhodli, že tato skromná a poko-
rná třída má se živiti plněním trapných a i zkrušujících úkolů, jež nutno konati v řádných 
společnostech. […] Vycházejíce z názoru ustáleného a nevyvratitelného pro ně, že vešk-
erá hodnotnost je na straně Arijců, veškera slabost a neschopnost na straně černých, 
připustili jako logický důsledek, že poměrná niterná hodnota u všech lidí se řídí přímo 
úměrně podle čistoty krve, a na tom principu založili svoje kategorie. Tyto kategorie naz-
vali varna, což znamenalo barva, a  kteréž pojmenování od těch dob se pozměnilo na 
jméno kasta. […]

Když byli takto rozdělili svoje kategorie, vynálezci soustavy kastovní ustanovili 
ještě její trvalost, věčnost, prohlásivše, že každé postavení v kastě je dědičné a že nikdo 
nemůže býti účastníkem varny jinak, než že se narodil z otce a matky k ní náležejících.

PRAKTICKÁ ČÁST:
1 Odkud přibližně árijci započali svou pouť do Evropy?
2 Na čem Gobineau dokazuje ušlechtilost árijců?
3 Jaký sociální systém se pro árijce hodí nejvíce?

Poslední ukázka je věnována Gobineauově důkazu, proč byl Západ vždy centrem 
civilizace a proč o dějinách můžeme hovořit pouze ve spojitosti s bílými „národy“:

4 Dějiny jsou pouze u bílých národů (s. 372–380)
Západ býval vždycky střediskem světa. Podobnou domýšlivost chovávaly a živily všec-
ky oblasti, i ty malé. Pro Indy Aryavarta jest uprostřed krajin podlunárních; kolem této 
posvátné země se prostírají Dwipas, souvisící se svatým středem na ten způsob jako 
souvisí květná korunka lotosu s kalíškem této božské rostliny. Podle Číňanů Vesmír září 
kolem Nebeské Říše. Podobný nápad těšil Řeky; jejich templ v Delfách byl prý pupkem 
Dobré Bohyně. Egypťané byli podobně pošetilí. Není správno, aby podle zeměpisné své 
polohy si některý národ nebo soubor národů domýšlel, že mu přísluší ústřední úkol na 
zeměkouli. Správné stanovisko mimo všechny zájmy vlastenecké je pouze stanovisko 
mravnosti, jež praví, že těžiště sociálního světa vždy kývalo v západních zemích, nikdy 
je neopustivši a mívalo podle dob krajní polohy Babylon a Londýn na východě a západě 
a Stokholm a Egypt na severu a na jihu; mimo tyto hranice je jen osamocení utlačování 
jakékoli osobitosti, nemohoucnost vyvolati celkové sympatie a pak už jen barbarství 
všech forem.

Západní svět, tak jak jsem vyznačil jeho obrys, jest jako šachovnice, na níž se 
přišly potýkati velké zájmy. Tj. 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. Největší 
počet konfliktů, nejrozmanitější a  nejdalekosáhlejší události, co do důsledků, se tu 
soustřeďují, kdežto v Číně a v Indii sice došlo ke mnoha významným otřesům, o nichž 
se ani všeobecnost nic nedověděla, ani věda, upozorněná jistými stopami, toho mnoho 
o nich neobjeví, leda s velkou námahou. Oproti tomu u civilisovaných národů západu 
není jediné bitvy trochu významnější, ani jedné revoluce poněkud krvavější, ani změna 
dynastie, byť i nevýznamné, udavší se v posledních 13 stoletích, jež by se nebyla dos-
tala až k nám […].

Odkud tato rozdílnost? To je z toho, že ve východních dílech světa neustálé zápasy 
ethnických vznětů se vyřizovaly vždy mezi živlem arijským na jedné straně a živlem 
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černým nebo žlutým na druhé straně. Není ani třeba poznamenávati, že tam, kde černá 
plemena bojovala jen mezi sebou samými nebo kde žlutá plemena se obracela sama 
proti sobě nebo tam, kde si jsou ve vlasech dnes míšenci tmaví a nažloutlí, není možno 
psáti dějiny. Poněvadž v těchto případech bývají výsledky sporů vybojovaných v pod-
statě stejně neplodné jako ethnické vzněty, jež pro ně byly směrodatné; nic se neobje-
vilo, nic po nich nezbylo. Tak tomu je v Americe, tak tomu je ve většině Afriky a na velmi 
značné části Asie. Dějiny tryskají jen tam, kde se stýkají plemena bílá. […]

Jedním slovem, když od této chvíle se vyvíjejí děje v krajích západních, bude v čele 
všech stran míšenina bílá a nepůjde již než o Arijce a Semity (protože Chamité už sply-
nuli se Semity). Půjde tedy již jen o Kelty, Slovany, vše to již národy slušné a ušlechtilé, 
mající zvláštní myšlenky, z nichž si každý již vytvořil civilisační soustavu více či méně 
vytříbenou, a každý už tu nějakou soustavu má; všichni se vzájemně překvapují a udivu-
jí naukami, jež vytvářejí o všech věcech a jimiž hledí vítěziti nad naukami soupeřů. Toto 
nesmírné a neustálé intelektuální soupeřství se zdávalo vždycky těm, kteří je prováděli, 
hodné pozornosti, úvahy, hodné zaznamenání každou hodinou, kdežto jiní národové, 
méně trápení, nepovažovali za užitečné zachovati významnou vzpomínku na doby 
stále stejného sociálního bytí, přes všecka vítězství, vybojovaná nad plemeny skoro 
němými. 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 civilisačního boje všecko, co mělo hodnotnou lákavost pro takovýto účel. […] 

Prozřetelnost takto již od svítání věků stanovila pravidla sociální gravitace tak, že 
není místo nejvhodnější pro nakupování a prodávání, pro přepravu a pro výrobu potravin, 
pro pěstování a  těžení surovin nejdůležitějším místem na zeměkouli. Nejdůležitějším 
místem je to, na kterém obývá v  určité době nejčistší, nejinteligentnější a  nejsilnější 
skupina bílých lidí. A kdyby i nějakým seskupením nepřekonatelných událostí sídlila tato 
skupina někde v zákoutí polárních ledů nebo pod žárem slunečním na rovníku, tedy tam 
by tíhnul intelektuální svět. […]

Právě tak jako jsem tuto připomenul princip z první knihy, že zeměpisné umístění 
národů není původem jejich slávy a že přispívá (mohl jsem to doložiti) jen malou měrou 
k oživení jejich politického, intelektuálního a obchodního bytí, právě tak pro suverén-
ní země otázky klimatu jsou tak podřadné, jako by vůbec nebyly a tak jako jsme viděli 
v Číně starobylou supremacii, danou v první době v Yunnanu přecházeti potom na Pe-
če-li; jako v Indii krajiny na severu jsou dnes nejživější, kdežto druhdy po dlouhá staletí 
vynikával nejvíce jih, právě tak není na západě starého světa podnebního pásma, které 
by nebylo mělo své dny slávy a  moci. Babylon, kde nikdy nepršívá, a  Anglie, kde prší 
pořád, Petrohrad, kde je třeskutá zima až k smrti, hle, ty krajní meze! A slavné vládnutí 
se vyskytuje a vyskytovalo ve všech těchto různých místech.

Mohl bych po těchto problémech ještě přijíti s  otázkou úrodnosti; není nic 
zbytečnějšího. Holandsko nám odpoví, že duch lidský přijde na kloub všemu, že vy-
buduje veliká města ve vodě, vytvoří si vlast na pilotách, přitáhne zlato a pocty celého 
světa do neúrodných bahnisek. Venezia (Benátky) dokazují ještě více: praví, že vůbec 
bez jakéhokoli území, dokonce i bez bažin, i bez mokrého pískoviště, se může založiti 
stát, který co do nádhery zápolí s největšími státy a přežívá o mnoho roků státy léty 
požehnané.

Jest tedy tím stanoveno, že otázka plemene je veledůležitá pro docenění vitálního 
principu ve velikých útvarech veřejných, že historie se vytvořila, rozvinula a udržela jen 
tam, kde se stýkalo více bílých větví; že nabývá tím positivnějšího karakteru, čím se za-
bývá více ději národů bílých, což lze vyjádřiti i slovy, že tyto bílé národy jedině jsou náro-
dy historickými a že jedině na jejich vzpomínkách a památkách lidstvu záleží. Z  toho 
i následuje, že dějiny v  různých údobích se zabývají významněji s  tím národem, který 
více dominuje, čili jinak řečeno, čím jeho bílý původ je čistší.
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PRAKTICKÁ ČÁST:
1 Proč jsou dějiny jen tam, kde je účastníkem střetu árijský kmen?
2 Jaké místo je pro vývoj civilizace nejdůležitější? A jakou roli hraje klima?

5.3 Recepce Arthura de Gobineaua
V závěrečné části této kapitoly se ohlédneme k otázce přijetí díla Arthura de Gobine-
aua během jeho života i po jeho smrti. Ptáme se především, nakolik lze francouzského 
aristokrata považovat za skutečného otce rasismu a nakolik jej za svého předchůdce 
považovali další významní rasističtí autoři či ideologové.

•  Gobineau byl již během svého života považován za intelektuála nikoliv nevýznam-
ného. Pojilo jej přátelství s dalšími dobovými intelektuály. Zmapovaná je jeho 
korespondence s Alexisem de Tocqueville, stejně tak jako přátelství s Richardem 
Wagnerem.

•  S několikaletým odstupem po Gobineauově smrti je ve Štrasburku založena 
 Gobineauova společnost (1894). Jejím zakladatelem a čelným představitelem byl  
významný představitel bayreuthského kruhu, Ludwig Schemann (1852–1938).25

•  V době své největší slávy měla společnost na 360 členů, hlavní náplní jejích 
aktivit bylo vydávání knih (jak reedice Gobineauových původních děl, tak i no-
vější interpretace a komentáře), dále byly pořizovány překlady, pořádaly se 
konference, vydávaly se sborníky. Při štrasburské univerzitě vznikla i Gobineau-
ova knihovna.

•  Společnost byla rozpuštěna po první světové válce, roku 1919, kdy se alsaský 
Štrasburk stal součástí Francie. V těchto nových politických podmínkách již ne-
byla vůle udržovat odkaz myslitele, který daleko víc než Francouzům imponoval 
německým intelektuálům – navíc společnost byla německý podnik.

•  Nicméně i v Německu je Gobineau známý především jako básník a autor historic-
kých a exotických románů.

Všeobecně se tvrdí, že Arthur de Gobineau je otcem rasismu. Často se s tímto hodnoce-
ním setkáme i v českém prostředí, v dobových i moderních výkladech o původu rasismu 
na začátku osy zla nalezneme jeho jméno. Je tomu ale skutečně tak, anebo je možné 
A. de Gobineaua částečně rehabilitovat? Položme si otázku, co Gobineau ve svém his-
toricko-filozofickém pojednání nabízí, a poměřme to s tím, co rasistická ideologie může 
zužitkovat:

• Jednoznačné ospravedlnění nerovnosti
• Snahu o prokázání nadřazenosti bílé rasy
• Doklady o árijském původu Evropanů
• Poslední strážci rasové čistoty Evropy byli středověcí Germáni

Na druhé straně ale:
•  Pesimistická představa, že postupující degenerace je nevyhnutelným osudem 

všech generací = dílo A. de Gobineaua proto NELZE zcela využít jako základ 
politického programu.

•  Gobineau nebyl antisemita, naopak uznával přínos starozákonních Židů (byli to 
árijci) a Arabů.

25  K bayreuthskému kruhu, který se vytvořil kolem R. Wagnera (a jeho odkazu) a který sehrál 
důležitou roli pro cirkulaci antisemitismu, pangermanismu a antimodernismu mezi intelektuály 
své doby viz následující kapitolu.
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Toto si uvědomují i pozdější autoři – klíčoví konstruktéři rasistické ideologie. Napří-
klad Houston S. Chamberlain, kterému se budeme věnovat v další kapitole, považuje 
A. de  Gobineaua za šílence s nesnesitelnou filozofií. Budil v biografické knize věnované 
Gobineauovi tvrdí, že Adolf Hitler dílo francouzského aristokrata patrně vůbec neznal:

Existuje totiž jen jediný doklad o tom, že nacistický vůdce vůbec zmínil jméno francouz-
ského spisovatele. Uvádí jej Herman Rauschning ve vzpomínkové knize Gespräche mit 
Hitler. V kapitole, v níž pojednává o vztahu mezi Hitlerem a Wagnerem, Rauschning cituje 
vůdcovu řečnickou otázku: ‚Jak bychom mohli zastavit rasový úpadek? Máme se držet 
myšlenek hraběte do Gobineaua?‘ Stačí letmé seznámení se s Gobineauovými rasovými 
tezemi, abychom poznali, že tento výrok nedává smysl. Vylučme na počátku možnost, že 
by se Adolf Hitler ztotožňoval s Gobineauovým historickým fatalismem, s nímž francouz-
ský spisovatel přihlížel konečné rasové zkáze lidstva. Vůdce byl aktivistou, který chtěl 
rasově ‚očistit‘ Německo a Evropu, a to i za cenu prohrané války. Arthur Gobineau však 
rozhodně popíral, že by bylo možné rasovou degeneraci zastavit. […] Nabízejí se dvě mož-
nosti. Hermann Rauschning si Hitlerovu větu špatně zapamatoval, […] nebo Adolf Hitler 
nikdy nic od Gobineaua nečetl, jeho skutečné názory neznal a vycházel pouze z  teorií, 
které byly Gobineauovi přisouzeny.26

Dle Budila tedy nelze Arthura de Gobineaua považovat za duchovního otce rasismu, který 
vyústil v genocidu 2. sv. války, neboť ve svém díle nenabídl základ pro politický program, 
pro progresivní rasistickou ideologii.

Spíše než za otce rasismu, který vyústil v genocidu, je možné považovat Gobine-
aua za kulturního pesimistu, pohrdajícího světem, v němž žil. Nebyl schopen smířit se 
s procesem, pro který se později vžilo jméno modernita, s emancipací sociálních vrstev, 
s egalitářstvím, republikanismem. Svými historickými vývody spadá do kontextu mód-
ního rasismu 19. století a nijak se nevzdaluje od podobně smýšlejících francouzských 
intelektuálů typu Tocquevilla.

Nicméně nesouzníme se závěry Ivo Budila, který dle našeho názoru zašel ve 
snaze vyvinit Gobineaua z důsledků, které způsobila idea árijství v evropském myšlení 
a politice, příliš daleko.27 Gobineau, byť nebyl zakladatelem vědeckého rasismu, neznal 
dílo Charlese Darwina (natož pak principy sociálního darwinismu) a nevolal po politickém 
zajištění rasové čistoty, přesto nese svůj díl viny za události 20. století. Je dost dobře 
možné, že Hitler jeho dílo nečetl, Gobineau své „poučené“ čtenáře v Německu ale měl, 
zvláště mezi vlivnými antropology, rasovými teoretiky a vedoucími ideology nacismu. 
Zmínit můžeme např. Richarda Walthera Darré a Hanse F. K. Günthera.

SHRNUTÍ KAPITOLY
Rozvoj rasismu v kontextu 18. a 19. století byl silně ovlivněn výdobytky vědy a celkovým 
vědeckým sebevědomím o možnostech pokroku. Na opačné straně než pokrok stojí 
degenerace, které se naopak společnost bojí a úzkostlivě se jí snaží vyhnout. Gobineau 
je jasným zastáncem druhého směru. 

Artur de Gobineau byl člověkem, který literárně promýšlel principy vzniku a zániku 
civilizací. Přichází na to, že civilizačně nosnou rasou jsou pouze árijci, jejichž zlomky 
nachází (za pomoci literatury, umění a pramenů) v kulturách všech bílých plemen. Rasa 
se mu stala klíčem pro pochopení a výklad lidských dějin.

26 Budil 2009, s. 288 n.
27 Srov. Tamtéž, na s. 299–309.
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Gobineau je však historický pesimista – shledává, že růst civilizací je značně ome-
zený a vždy spěje k zániku: čím je rasa (kultura/ národ) výbojnější, tím spíše se vyčerpá. 
Degenerace je nevyhnutelným osudem všech civilizací a urychluje se křížením.

Pád však není pádem do hlubin, ale pádem do věčnosti – nivelizací rasových kultur 
dojde k zániku dějin. Degenerace tedy končí v průměrnosti všech ras.
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6  Houston Steward Chamberlain  
a Základy devatenáctého století

CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly budete znát / umět / rozumět:
–   Dílu klíčového autora literárního rasismu přelomu 19. a 20. století.
–  Odporu německých intelektuálů k modernitě, z něhož vzešel rasismus 

jako součást politické ideologie nacismu.

KLÍČOVÁ SLOVA  Chamberlain; Germáni; völkische Bewegung; bayreuthský kruh

Za významný mezník v dalším rozvoji rasového myšlení je obecně považováno dílo spi-
sovatele britského původu Houstona S. Chamberlaina, který v roce 1899 vydal knihu Die 
Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts (česky vyšlo pod názvem Základy devatenác-
tého století v roce 1910). Tato kniha se stala v Německu ideovou základnou rasistického 
režimu, rukovětí pangermanismu a antisemitismu. Cílem této kapitoly je provést analýzu 
textu a následně komparovat Chamberlainovo dílo s principy Gobineau ova Eseje.

6.1 Houston S. Chamberlain (1855–1927)
Narodil se v r. 1855 v Anglii do středostavovské rodiny (otec důstojník). Vyrůstal za vikto-
riánské éry, kdy byla Anglie hegemonem světa a kdy do myšlení pronikala idea selekce. 
Studoval ve Francii, měl německého vychovatele, skrze kterého se seznámil s německou 
historií, jazykem a mytologií. Absolvoval univerzitní studium přírodních věd a astronomie 
v Ženevě. Obdivoval se hudbě Richarda Wagnera a později si vzal jeho dceru (jako svou 
druhou manželku). Údajně byl slabé tělesné konstituce a často navštěvoval lázeňská stře-
diska v Evropě. Jako germanofil se zabýval německým myšlením (Goethe, Kant, Nietzsche).

Následně se přesunul do Německa nastálo a pronikl do wagnerovských kruhů. Byl 
klasickým představitelem dobového myšlení – nacionalistický intelektuál (antisemita, 
zastánce velkoněmecké koncepce státu, nadšený do germánské mytologie, árijství).

Chamberlain propadl wagneriánské hudbě a filozofii, jejím mysteriózním hloubkám, 
námětům z teutonských mýtů, iracionalismu atd. Ve wagneriánských kruzích byl obdivo-
ván mysticismus a germánská spiritualita vtělená do hudby velkého mistra.

V roce 1893 se na základě doporučení Cosimy Wagner dostal k četbě Gobineaua 
a přijal myšlenku o nadřazenosti árijských ras, nicméně odmítl jeho dějinný pesimismus 
a v 2. polovině 90. let píše „Základy“. Původně se mělo jednat o trilogii, z níž byla napsána 
pouze první část o dvou dílech (přičemž jen ta má cca 1 000 stran).

6.2 Četba ukázek ze Základů devatenáctého století a komentář k nim
V knize je pseudo-vědecky zpracována rasová historie lidstva od úsvitu prvních civilizací 
až do roku 1800 a hlavní otázky knihy zní: jaké jsou základy 19. století, které právě končí? 
Jak probíhal historický vývoj, jehož jsme dědici, a na jakých hodnotách stojí Evropa? 
Chamberlain je fatalista, dějiny se podle něj odehrávají jako slepý běh osudu, kde vůle 
jedince nehraje žádnou roli. Hlavním aktérem dějinného pohybu jsou naopak masy. Jejich 
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význam je dán biologickou hodnotou (a tu lze spatřit u každého jedince – nositele této 
hodnoty). Pokud je podle Chamberlaina celek důležitější než jeho část, jak se to pak ale 
má s výraznými individualitami, kterých jsou plné učebnice dějepisu?

1 Všeobecný úvod: Bezejmenné síly (s. 32)
Téměř všickni lidé jsou od přírody „ctitelé hr din“; proti tomuto zdravému instinktu ne-
lze ničeho důvodného namítati! Předně jest zjednodušování ne odolatelnou potřebou 
lidského ducha, tak že mimovolně jsme puzeni na místě mnoha jmen, jež jsou nositeli 
nějakého hnutí, klást jediné jen jméno; […]. Bylo by tudíž možno dějiny některého století 
sestaviti ze samých jmen; nevím však, není-li jiný způsob vhodnější dáti výraz skutečně 
podstat nému. Jest totiž nápadno, jak nekonečně málo jednot-livé individuality všeobec-
ným vzhledem se od sebe liší. Lidé tvoří uvnitř svých rasových individualit atomistickou, 
avšak přec velmi homogenní massu. Kdyby veliký duch se nachýlil s  hvězd rozjímavě 
nad naši zemi a kdyby byl s to, spatřit i netoliko naše těla, ale i naše duše, zajisté zdálo 
by se mu lidstvo některého zemědílu tak jednotvárným jako mravenčí kopec; ro zeznával 
by sice vojíny, dělníky, trubce a monarchy, uznamenal by, že jedni sem a druzí tam pádí, 
ale ve velkém celku měl by dojem, že veškeří jednotlivci té hož bezosobního, společného 
popudu jsou poslušní a poslušní býti musí. Nikoli jen libovůli, ale rovněž tak i vlivu veliké 
osobnosti položeny jsou náramně úzké závory. Všecky veliké a trvalé převraty v životě 
společnosti staly se „slepě“. Nadobyčejná osobnost, jako byla např. Napoleonova, může 
zde mýliti, a přece právě ona jeví se při bližším pozorování jako slepě působící fátum. Její 
možnost povstává z dřívějších událostí: bez Richelieu, bez Ludvíka XIV., bez Lud víka XV., 
bez Voltaira a Rousseaua, bez Francouzské revoluce nebylo by Napoleona!

Běh dějin určil, že vznikají lidská společenství. Nejvýznamnějším a nejnadanějším byl kmen 
árijců, který se usídlil v severní Evropě. Zde vlivem zvlášť těžkých životních podmínek a za 
izolace od ostatních kmenů došlo k postupnému vyšlechtění rasy Germánů:

2 Všeobecný úvod: Stěžejný bod (s. 17–19)
[…] Že severní Evropané se stali nositeli světových dějin, sotva se kdo odváží popírati. 
Nestáli sice v  žádné době samotni, ani dříve ani dnes; naopak od počátku vyvíjela se 
jejich zvláštnost v zápase proti cizím plemenům, nejdříve proti národnostnímu chao su 
rozpadlého římského imperia a pomalu proti všem rasám světa; měli tudíž i jiní vliv, ano 
i veliký vliv na dějiny lidstva, vždy však jen jako protivníci mužů ze severu. Co bylo vybo-
jováno mečem v ruce, tvoři nejnepatrnější část; pravý boj byl zápas o ideje a tento zápas 
trvá až podnes. Nebyli-li Germáni při utváření dějin jedinými, byli přece nevyrovnatelnými; 
všickni mužové, kteří od 6. stol, jakožto skuteční tvořitelé osudů lidstva vystupují, ať 
jako státotvorci, ať jako vynálezci nových myšlének a původ ního umění, náležejí k nim. 
Co zakládají Arabové, má krátké trvání; Mongolové boří, ale nestavějí ni čeho; velicí Ita-
lové rinascimenta pocházejí ve směs ze severu lombardskou, gotskou a  franckou krví 
prosyceného, anebo z  germáno-hellénského nejzazšího jihu; ve Španělsku Visigotové 
tvoří životní element; Židé doznávají dnešního „obrození“ jenom tím, že v každém oboru 
jak možno přesně se přimykají ke ger mánským vzorům. Od okamžiku, kdy Germán se 
pro bouzí, vzniká nový svět, […] a nová civilisace, v základech odlišná od helléno-římské, 
turanské, egyptské, čínské a všech ostatních dřívějších nebo současných. – Jakožto po-
čátek této nové civilisace, tj. jakožto okamžik, kdy počala vtiskovati světu svoji zvláštní 
pečeť, můžeme, jak za to mám, určiti 13. století. Osvědčili sice již daleko dříve jed notlivci 
germánskou vlastnost v kulturní činnosti – jako král Alfred, Karel Veliký, Scotus Erigena 
atd. — však nikoli jednotlivci, nýbrž celky tvoří dějiny; tito jednotlivci byli jen připravova-
teli. […] nastoupí potom jednoduché a  jasné po znání, že všecka naše dnešní civilisace 
a  kultura jest dílem zvláštního lidského rodu: Germánů. Jest nepravda, že germánský 
barbar přivodil tak nazýva nou „noc středověku“; spíše následovala tato noc na rozumový 
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i mravní úpadek klesajícím římským im périem odchovaného, bezrasového lidského cha-
osu; bez Germána byla by se uložila na svět věčná noc.

Germáni v průběhu dalšího vývoje vstupují do dějin Evropy, přetvářejí ji a začínají určo-
vat její podobu. Kniha Základy devatenáctého století se tedy zabývá zrozením Germánů, 
jejich vývojem a triumfálním ovládnutím Evropy. Zlomem je pro Chamberlaina rok 1200, 
po němž je určující role Germánů již nezpochybnitelná (Chamberlain ji dokládá na objev-
ných plavbách, pronikání a podmaňování si Orientu, vzmachu hudby, umění, architektury, 
filozofie atd.). Období po r. 1200 je charakterizováno jako období nárůstu sebevědomí 
evropského kontinentu, období největšího civilizačního vzmachu a pokroku, ke kterému 
by nedošlo nebýt Germánů.

Malá odbočka. Významnou pro evropskou civilizaci je postava Ježíše Krista. Cham-
berlain vynakládá velké úsilí, aby dokázal, že Kristus není židovského původu (v rasovém 
smyslu). V knize je Bible interpretována tak, aby bylo u Krista dokázáno překonání apelu 
na sociální rovnost a kolektivismus. Kristus prý nalézal osudovou sílu v člověku, která 
jej nutí k činu, k boji, k panování nad sebou samým i druhými. Proto je vzorem zmužilosti, 
panství, a tudíž může být pravým ideálem mladých Indoevropanů (a posléze Germánů), 
a nikoliv Semitů (a posléze Židů), kteří mají z Boha strach a uzavírají s ním politické 
kontrakty. Židé hlásají rovnost a libovůli člověka, což jsou hodnoty nepřirozené, a árijské 
duši se protiví. Chamberlain uzavírá, že k tomu, aby se někdo mohl chovat svobodně 
a nepřinášelo to s sebou společenský chaos, je třeba, aby k tomu byl přirozeně vybavený.

3 Vstup Germánů do dějin Západu: Svoboda a věrnost (s. 475–476)
Svoboda zajisté není věc abstraktní, na niž by každý člověk z domu měl nárok, nýbrž prá-
vo na svobodu může vzejíti zřejmě z uschopnění pro ni a toto opět předpokládá tělesnou 
i duševní sílu. A tu hned vidíme, jak veliké dary musí kdo míti, aby o něm mohlo býti po-
věděno, že je od přírody svoboden, neboť první podmínka k tomu jest síla tvářivá. Jenom 
státotvorná rasa může býti svobodna; vloha, jež činí koho umělcem nebo filosofem, jest 
podstatně táž, jež instinktivně státy tvoří a jednotlivci daruje, co veškeré přírodě dosud 
zůstalo neznámo: ideu svobody. U Germánů jest snad menší tvářivá síla jak u jednotlivce, 
tak u celku, avšak za to mají harmonii vloh, rovnováhu mezi pudem svobody u jednotlivce, 
jenž nalézá svůj nejvyšší výraz ve volně tvůrčím umění, a mezi pudem svobody u celku, 
jenž tvoří stát, čímž na stejný stupeň se staví se svými největšími předchůdci.

Svoboda roste z přírodní nutnosti, je tedy, stejně jako další projevy duševního života, 
biologicky – tedy rasově – podmíněná. Tím ale vyvstává otázka, jaké jsou hlavní principy 
vzniku rasy:

4 Národnostní chaos (s. 265–267, 276–281, 285)
A jakoby vědecký chov zvířat a pěstění rostlin nám neposkytoval nesmírně bohatý a spo-
lehlivý materiál, na němž se učíme znáti i podmínky i důleži tost „rasy“. Povstávají tak zvané 
„ušlechtilé“ rasy zvířat, tažní koni limousinští, amerikánští klusáci, irští běhouni, napros-
to spolehliví honící psi nahodile a promiskuitou? Povstávají tím, že se jim poskytuje rov-
noprávnost, že se jim dává totéž krmivo a že se nad nimi švihá týmž bičem? Nikoliv, povstá-
vají pohlavním výběrem a přísným udržováním čistoty rasy. […] S tím souvisí Gobineau-ův 
další blud, že z domu čisté ušlechtilé rasy se smísily během doby a každým smíšením staly 
se nutně nečistšími a méně ušlechtilými, z čehož musí vzejíti potom bezútěšně pesimistic-
ký názor o budoucnosti lidského pokolení. Ušlechtilá rasa nespadne z nebe, nýbrž stává se 
pozvolna ušlechtilou, právě jako ovocné stromy, a tento pochod může každý okamžik počít 
znova, jakmile geograficko-historická náhoda nebo pevný plán utvoří podmínky.
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I.  První základní podmínka jest bezesporně vý borný materiál. […] Kam až náš pohled 
sahá zpět, vidíme lidi, vidíme, že jsou podstatně různi ve svém přirozeném založení, 
a  vidíme, že jedni mají silnější zárodky růstu než druzí. Jen jed no lze tvrditi, aniž 
bychom opustili půdu historického pozorování: vysoká výbornost stává se zvolna 
zjevnou jenom zapříčiněním zvláštních okolností, roste vynu ceným očiňováním; jiné 
okolnosti mohou ji úplně ne chat zakrněti. Boj, v němž zahyne z domu slabý lid ský 
materiál, zoceluje silný materiál; kromě toho boj o život posiluje tento silný materiál 
vyloučením živlů slabších. […]

II.  Existence zdatných lidí neposkytuje daleko je ště nadměrnosti; takové rasy, jako Ře-
kové, Římané, Frankové, Švábové, Italové a Španělové z doby květu, Maurové, Ang-
ličané, takové abnormní zjevy, jako arijští Indové a  Židé, povstávají jenom trvalým 
pěstěním uvnitř téhož plemene. Vznikají a zanikají před našima očima. Plození po-
tomstva výlučně v užším kruhu kmenovém s vyvarováním se všelikého smísení s cizí 
krví jest druhá základní podmínka vzniku a  trvá ní ušlechtilých ras. Pádné příklady 
uvedl jsem již výše.

III.  Ani toto pěstění uvnitř téhož kmene nestačí k plnému dosažení cíle. S ním ještě musí 
jíti ruku v ru ce pohlavní, přírodní výběr. Nejlépe poznáme tento zákon, studujeme-li 
zásady umělého chovu v říši rostlinné a zvířecí. Jest zajisté málo věcí, které by naše 
představy o  tvárných možnostech života tolik obohacovaly. Nahlédli-li jsme, jaké 
divy způsobuje výběr, jak se vypěstuje běhoun nebo jezevčík nebo „nadměrné“ chry-
santhemum, pozvolna a pečlivým vy lučováním všeho méněcenného, potom uznáme 
týž jev působivým i  v  lidském pokolení, ač zde nikdy nemůže vystoupiti tak jasně 
a určitě jako tamto. Za příklad uvedl jsem dříve Židy; pohazování slabošských dítek 
jest jiný příklad a bylo zajisté z nejblahodárnějších zá konů Řeků, Římanů a Germánů. 
Kruté časy, které pře žije jen silný muž, vytrvalá žena, působí v podobném smyslu.

IV.  Málo pozornosti bylo dosud věnováno dalšímu základnímu zákonu, který se mi zdá 
s  plnou jistotou vyplývati z  dějin, zrovna jako jest zkušenostním fak tem zvířecího 
chovu: vzniku kromobyčejných ras před chází bezvýminečně krevní smísení. […]. 
O  arijských Indech nemůžeme arci v  této příčině ničeho vypověděti; jejich prvotní 
dějiny ztrácejí se v mlhavých dálkách; naproti tomu fakty, týkající se Židů, Hellénů 
a Římanů, leží jasně před očima, neméně jasně ve pří čině všech evropských národů, 
kteří se vyznamenali výkony celku a zplozením velikého počtu „nadměrně“ nadaných 
jedinců. […] Nejmenší úvaha ukáže nám, jak týž zákon se osvěd čuje u Němců, Fran-
couzů, Italů a Španělů. Jednot-liví germánští kmenové např. jednají jako čistě bru-
tální přírodní síla, až se počnou spolu směšovati; viz me, kterak Burgundsko, bohaté 
znamenitými muži, důkladným smísením germánského živlu s  románským nabývá 
svého zvláštního obyvatelstva a v následcích dlouho trvajícího politického osamo-
cení je vytváří v charakteristickou individualitu; Frankové vyspějí k plné síle a darují 
světu nový typ lidský tam, kde sply nou s dříve přišlými Germány a s Galloromány, 
anebo tam, kde, jako ve Frankách, tvoří právě spojovací bod nejrůznějších němec-
kých a slovanských živlů; Šváb sko, vlast Mozartova a Schillerova, obydleno jest polo-
keltickým kmenem; Sasko, jež dalo německému ná rodu tolik největších jeho mužů, 
obdrželo obyvatelstvo slovanskou krví zmlazené; a nedožila se Evropa v po sledních 
třech stoletích, že nově povstalá národnost, v níž smísení krve bylo ještě mnohem 
důkladnější, ná rodnost pruská, svojí silou se vyšinula za vůdce celé německé říše? 
[…] Zajisté však jsou životní zákony veliké, jednoduché zákony, jež obnímají a utvářejí 
všecko živoucí; nemá me věru nejmenší příčiny považovati lidské pokolení za výjimku; 
a jelikož právě vzhledem ku pěstění ta kovému nejsme s to dělati pokusy s lidmi, mu-
síme bráti na radu pokusy učiněné na zvířatech a rostli nách. — Nemohu věru ukončiti 
rozpravu o čtvrtém záko ně, aniž bych poukázal na jinou stránku tohoto smě šovacího 
zákona, že totiž trvalé pěstění uvnitř velmi malého kruhu vede časem ke zrůdnosti 
a  zvláště k  ne plodnosti. Nesčetné zkušenosti chovu zvířat to doka zují. Dostačuje 
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potom někdy jediné skřížení jenom na jednotlivých členech smečky předsevzaté, aby 
oslabená rasa opět oživla a pohlavní plodnost se opět dostavila. […] Vidí však každý, 
že se zde ohlašuje jakýs tajem ný životní zákon, životní zákon tak naléhavý, že v říši 
rostlinné jsou ponejvíce nejsložitější zařízení, aby se zlým následkům předešlo a aby 
bylo zároveň po staráno, aby, jestliže mužský zárodkový pel nelétá ve vzduchu, hmy-
zem byl od jedince k jedinci přenášen. Poznání takového, zjevně základního zákona 
zavdává podnět k domněnce, že vznik vynikajících ras, z pů vodního pronikání růz-
ných kmenů, jak jsme je pozo rovali v dějinách, nebyl nahodilý; spíše historické fakty 
jsou dalšími doklady, že krevní smísení posky tuje pro vznik ušlechtilých ras zvlášť 
příznivé fysiologické podmínky.

V.  Ještě pátý zákon dlužno zde uvésti, ač jest týž více omezovací a objasňovací, než 
aby přinášel nový živel do otázky rasové. Jenom docela ur čitá, omezená krevní smí-
sení jsou zušlech ťování rasy, vztažmo vzniku nové rasy na prospěch. I zde poskytuje 
nám chov zvířat nejjasnější, zcela ur čité příklady. Krevní smísení musí býti časově 
přísně omezeno a kromě toho musí býti účelno; nikoliv li bovolná smísení, nýbrž jen 
určitá mohou dáti podklad pro zušlechťování. Časovým omezením chci říci, že příliv 
nové krve musí se stati co nejrychleji a potom přestati; stálé, trvalé směšování krve 
zničí i nejsil nější rasu. […]

To jest tedy těch patero principů, jež zdají se mi býti základními: jakost materiálu, pěstění 
téhož plemene, výběr, nutnost krevního směšování. Z těchto principů vyplývá další důsle-
dek, že vznik vysoce ušlechtilé rasy lidské mezi jinými závisí také na určitých historicko-
geografických podmínkách; jimi právě dokonává se bezvědomky ušlechtění základního 
materiálu, jakož i pěstění téhož plemene i výběr.

PRAKTICKÁ ČÁST:
1  Porovnejte závěry z četby Gobineaua s Chamberlainovými principy vzniku ras. Jak 

se oba staví k otázce křížení? Jak vzniká ušlechtilá rasa?
2  Co určuje hodnotu člověka?
V další části textu se dozvídáme, že společenský vývoj v Evropě vede od původní „bezra-
sovosti“ k ostře vymezeným rasovým společenstvím. Národ je Chamberlainem chápán 
jako politický útvar, v němž dochází k racionálnímu míšení mezi příslušníky rasy. Proto 
je též národ představen jako podmínka rozvoje vznešené rasy, a ta je naopak podmínkou 
pro zrození hrdinů:

5 Národnostní chaos: Bezrasový chaos (s. 291–293).
Naši anthropologové a historikové beze všeho před pokládají, že v jejich hypothetických 
prarasách spe cifická, rozlišovací charakteristika byla vysoce vyvinuta a nyní že postup-
ně jich ubývá; byl by to tedy postup z původní rozmanitosti ku přibývající jednoduchosti.

Tato domněnka odporuje vší zkušenosti, učící nás spí še, že individualisace jest plo-
dem rostoucího diferencování a odrůzňování. Pravidelný, zdravý rozvojový postup lidstva 
nejde z rasovosti k bezrasovosti, nýbrž naopak z bezrasovosti ke stále ostřejšímu výrazu 
ra sy. Obohacování života novými individualitami zdá se býti všude nejvyšším zákonem 
nezbádatelné přírody.

Zde tedy hraje národ, jenž způsobuje téměř vždycky směšování, doprovázené 
pěstěním téhož plemene, roz hodující úlohu. Všecka Evropa to dokazuje. Renan ukazuje, 
kolik Slovanů splynulo s Germany a klade trochu poťouchle otázku, zdali jest oprávněno, 
dnešní Němce nazývati Germány; mně se však zdá, že v ta kových případech o jména není 
potřeba se příti, — co dnešní Němci jsou, pan Renan mohl se dověděti r. 1870; dověděl se 
to také prostřednictvím učenců, je jichž píli děkuje za devět desetin svého vědění. Toť jest 
výsledek tvorby ras prostřednictvím tvorby ná rodností. A  ježto rasa není pouhé slovo, 
nýbrž ústrojná živoucí bytost, tož následuje, že nikdy se nezasta ví; buď se zušlechťuje 



 6 Houston Steward Chamberlain a Základy devatenáctého století    |   68

nebo se zvrhá, rozvíjí se v tom nebo onom směru a nechává jiné vlohy zakrněti. To jest 
zákon všeho individuálního života. Pevný národní svaz jest však nejjistějším ochran-
ným prostředkem proti poblouzení: znamenáť společné vzpomínky, spo lečnou naději, 
společnou duševní potravu; upevňuje trvající krevní svaz a pobádá stále úže jej uzavírati.

Právě tak důležito, jako jasné seznání organické ho poměru mezi rasou a národem, 
jest seznání organi ckého poměru mezi rasou a její kvintessencí — hrdi nou nebo geniem. 
Obyčejně se domníváme, že musíme voliti mezi vzýváním hrdiny a jeho podceňová ním. 
Obojí svědčí o nedostatečném poznání […] tito jedinci jsou nesoucíma nohama, tvářivý-
ma rukama každého národa, jsou obli čejem, jejž my ostatní spatřujeme, jsou okem, jež 
sa mo zří ostatní svět určitým způsobem a  jej sděluje ostatnímu organismu. Zplozeni 
bývají však celým těle sem; mohou vzniknouti jenom jeho životní činností, a  jenom na 
něm a v něm nabývají významu. Co mi pomůže ruka, když nevyrostla ze silného ramene 
ja kožto jeho část? Co mi prospívá oko, když zářivé po stavy, jež zřelo, se dále nezrcadlí ve 
tmavé, za ním ležící, téměř beztvárné masse mozkové? Jevy nabývají teprve důležitosti 
tím, že stojí ve spojení s jinými je vy. Čím hojněji krouží krev neviditelně v žilách, tím bu-
jněji vypučí květy života. Tvrzení, že Homér stvo řil Řecko, vyslovuje sice slovní pravdu, 
ale zůstává jednostranno a svádí na scestí, dokud se nepřidá, že jen nedostižný národ, 
jenom zcela určitá ušlechtěná rasa mohla tohoto muže zploditi, jenom rasa, u níž vidoucí 
a tvářivé oko nadměrným způsobem bylo vy vinuto. Bez Homéra Řecko nebylo by se stalo 
Ře ckem, bez Hellénů nikdy by se nebyl narodil Homér. […]

Je-li veliká osobnost naším „nejvyšším štěstím“, tož přece společná velikost 
jest jediná půda, na níž může taková osobnost vyrůstat. Celá rasa jest to, jež tvoří ja-
zyk a s  tím zároveň určité umělecké, filosofické, náboženské, ba i praktické možnosti, 
ale také nepřekročitelné ohrady. Na hebrejské půdě nemohl nikdy povstati filosof, ježto 
duch hebrejského jazyka ztlumočení metafysických myšlenek činí naprosto nemož ným; 
z téže příčiny žádný semitský národ nemohl míti mythologie ve stejném smyslu jako Ind-
ové a Germáno-Slované. Vidno též, na jaké určité cesty i největší mu žové byli odkázáni 
společnými výkony vší rasy. Avšak není to jazyk sám. Homér musil nalézti báje, aby je 
mohl utvářiti; Shakespeare přinesl na jeviště děje, jež žil anglický národ; Bach a Beetho-
ven vyšli z kmenů, které již starým byly nápadný svým pěním.

A Mohamed? Byl by mohl Araby povznésti k světové moci, kdyby nebyli měli jakož-
to jedna z  nejčistěji pě stovaných ras světa určité „nadměrné“ vlastnosti? Byl by mohl 
bez nového kmene Prusů Veliký kurfürst založiti, veliký Bedřich vystavěti, veliký Vilém 
dokončiti budovu, objímající nyní Německo?

Chamberlain uznává, stejně jako před ním Gobineau, že společnosti hrozí degenerace. 
Její příčinou není křížení obecně, ale křížení nezodpovědné. Společnost, která rasu 
nepěstuje, tak dává vzniknout bastardům, připravuje se o génie a postupně degeneruje. 
Jako typický případ takového scénáře uvádí Chamberlain antický Řím v pozdní fázi své 
existence, který se údajně „utopil v rasovém chaosu“.

Aby byla odvrácena hrozba úpadku biologické hodnoty společenství, je třeba využít 
síly přírody ve vlastní prospěch. Chamberlain si na rozdíl od A. de Gobineaua byl vědom 
potenciálu šlechtění. S odkazem na takovou moc řízené reprodukce, s níž povstanou 
masy (rasy) nejlepších, prohlásil Chamberlain pěstování rasy za svatý zákon. Zároveň 
se vyjádřil k roli Germánů při odstraňování římského bezrasového chaosu:

6 Národnostní chaos: Posvátnost čisté rasy (s. 305–307); Germáni (308–310)
Dnes to mu rozumíme, vidouce, že jenom jedno vede k zušlechtění člověka: plození čis-
tých ras, založení urči tých národností. Syny zploditi, pravé syny, jest tedy bezesporně 
nejsvětější povinností jedince ke spo lečnosti; aťsi koná jinak cokoliv, nic nebude míti 
tak trvalého, nesmazatelného vlivu, jako příspěvek k  ší řícímu se zušlechťování rasy. 
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S omezeného, falešné ho hlediska Gobineau-ova jest to ovšem dost lhostej no, neboť my 
můžeme jenom rychleji nebo pomaleji hynouti; […] kdo však jest poučen, kterak vzniká 
v pravdě ušlechtilá rasa, ví, že může každou chvíli znova povstati; to závisí na nás; zde 
nám příroda zřejmě ukázala vysokou povinnost. […] „Jenom skrze člověka vstupuje člo-
věk do denního světla života“; málo [lidí] však dosud proniklo k poznání, že státi se člo-
věkem a vstoupiti do denní ho světla života závisí na jistých ústrojných podmín kách, jichž 
dříve instinktivně, nevědomky šetřeno, ny ní však, kdy rozšířeným věděním a výcvikem 
myšlení instinktivní hnutí pozbyla síly, bylo by na nás vědo mě uznávati a všímati si. Z to-
hoto pozorování řím ského národnostního chaosu poznáváme totiž, že rasa a  utvoření 
rasy umožňující národ, má netoliko tělesně-duševní, nýbrž i morální význam. Zde jest 
něco, co lze označili jako svátý zákon, svátý zákon učinění člověka; „zákon“, protože 
vládne ve vší přírodě, „svatý“, ježto u nás lidí zůstaveno naší svobodné vůli, chceme-li 
se zušlechťovati neb zvrhovati. Tento zákon učí nás poznávat fysické vlastnosti jakožto 
podklad všeho zušlechťování. A čím jest také morálné oddě leno od fysického? Co by 
byla duše bez těla? […] Čím tedy žijeme, ne-li svým tělem? — Všecka ústrojná příroda 
dokazuje, že volba společ ně plodících má nejrozhodnější vliv na novozplozeného jedin-
ce; mimo to dokazuje, že vládnoucí tu princip jest kollektivní a progressivní, ježto nejprv 
musí býti utvořen společný základní kmen, z  něhož potom opět pozvolna vycházejí 
jedinci průměrně vyšší ceny, než bývá mimo takový svaz, a mezi těmito povstávají opět 
četní jednotlivci s „nadměrnými“ vlastnostmi.

Není pochybnosti! Bezrasový a beznárodní chaos pozdního římského imperia znamenal 
neblahý, záhubu přinášející stav, prohřešení proti přírodě. Jenom je den světlý paprsek 
leskl se nad oním zrůdným svě tem. Přišel ze severu. […] Vezmeme-li mapu do rukou, zdá 
se nám na první pohled Evropa čtvrtého století i severně od římských hranic hodně chao-
tickou; příliš mnoho ná rodů stojí tu vedle sebe a pošinují se ustavičně: Alemané, Marko-
mané, Sasové, Frankové, Burgundové, Gotové, Vandalové, Slované, Hunové a mnozí jiní.

Chaotické jsou tam však jenom politické pomě ry; národové jsou pravé, čistě 
pěstované rasy, mužo vé, nesoucí svou ušlechtilost jakožto jediný majetek tam, kam 
osud je pohání. […] Méně sečtělého bych jen varoval, aby si věc snad nepředstavoval 
tak, jakoby ti „barbaři“ byli náhle „vpadli“ do vysoce civilisované římské říše a že potom 
následkem tohoto vpádu „noc středověku“ se snesla na Evropu. Touto dějepisnou lží 
zastírá se nám ničivé působení oné beznárodní do by, a z vysvoboditele, z ubijce onoho 
nočního černa dělá se ničitel. Už po staletí vnikali Germáno-[Slova né] do římské říše, 
a když i někdy nepřátelsky, přece v celku jako jediný princip života a síly. Jejich poz-
volné vnikání do impéria, jejich pozvolný vzestup na roz hodující moc děl se souběžně 
s pozvolným postupem civilisace […] Pouze nepravý pojem středověku ve spolku s ne-
vědomostí vzhledem k významu rasy jest to, co svádí k politování hodné představě, že 
vstup drsných Germánů znamená příchod temné noci na Evropu. Jest nepochopitelno, 
jak takové hallucinace mohou tak dlou ho obstáti. Chceme-li věděti, kam by imperialní 
pakultura ještě byla mohla vésti, poohlédněme se v ději nách, v literatuře a vědě pozdější 
Byzancie, o nichž historikové právě nyní pracují s vytrvalostí lepší věci hodnou. Je to kor-
mutlivé divadlo. Naproti tomu za ujetí západořímské říše od barbarů působí jako bibli cké: 
budiž světlo! Arci musilo jich působení platiti nejprv politickému a nikoli civilisačnímu 
tváře ní, a to bylo dílo nesnadné, jež podnes není ukončeno. Byla to věc nepatrná? Od 
čeho obdržela Evropa tvář nost a význam, ne-li založením a vývojem národů? Právě toto 
dílo bylo vykoupením z chaosu. Jsme-li dnes něčím, smíme-li doufati, že se staneme 
ještě ně čím více, tož jsme za to povinni díkem v  první řadě onomu politickému pře-
tvoření, které počalo v 5. stol., (po dlouhých přípravách) a z něhož během doby vze šly 
nové velké národní rasy, nové jazyky, nová, k nej smělejším nadějím opravňující kultu-
ra. […] Náš evropský svět jest především dílem — nikoli filosofů, knihopisců a malířů 
obrazů — nýbrž jest dílem velikých germánských knížat, dílem vojínů a státníků.
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7 Vstup Germánů do dějin Západu: Pohled zpět (s. 500 n)
Tělesné zdraví a síla, veliká inteligence, kvetoucí fantazie, neúnavný pud tvořivý. Též svo-
boda a věrnost splývaly v sebe jako všecky pravé přírodní síly: specificky germánská věr-
nost byla jevem nejčistší svobody, poskytování svobody bylo věrností k vlastní bytosti. 
Zde zjasňuje se též specificky germánský význam pojmu povinnost. Udržeti se mužně 
na výši našich barbarských výhod je naší povinností. Věrnost k sobě samému, zachování 
barbarských výhod, tj. vrozené nám svobody.

Germán není pesimista jako Ind, není také dobrým kritikem; vlastně myslí, u po-
rovnání s  jinými Árijci, vůbec málo; jeho vlohy pudí jej k  jednání a cítění. Jest trpkým 
posměchem jmenovati Němce národem myslitelů; rozhodně byl by správnější výraz 
národ vojáků a obchodníků, též učenců a umělců – ale myslitelů? Ne, těch je jen skrov-
ně rozseto.

PRAKTICKÁ ČÁST:
1  Proč jsou Germáni Chamberlainem nazváni světlem ze severu, které zachovalo 

zdravou, silnou evropskou civilizaci?
2  Jakou vlastnost považuje Chamberlain u Germánů za obzvláště hodnotnou při 

utváření „našeho evropského světa“?

6.3 Intelektuální svět Houstona S. Chamberlaina
Chamberlain byl představitelem tzv. völkische Bewegung, hnutí pro rozvoj německého 
národa. Rozvíjelo se od 80. let 19. století nejprve na území Rakouska-Uherska a po-
sléze se rozšířilo i na území německé Říše, kde se jeho nositeli staly spolky i politické 
strany. Představitelé hnutí sdíleli myšlenku pangermanismu a stavěli se do opozice 
proti rozvíjející se industrializaci, odmítali velkokapitál a banky, neslučovali se s in-
ternacionalismem, liberalismem, sociální demokracií či s odborovým hnutím. Byli tedy 
orientovaní konzervativně až antimodernisticky. Též se v tomto hnutí objevovala kritika 
„revolučního“ francouzského pojetí národa rovných občanů. Prosazována byla naopak 
biologizující idea „Volk“ – přirozeného společenství „soukmenovců“, tedy potomků dáv-
ného germánského kmene Teutonů. Představitelé hnutí byli přesvědčení o zvláštním 
poslání německého národa, často se též jednalo o antisemity.

Konzervativní kritiku procesu modernizace, v níž údajně mají zanikat staré 
pořádky i autenticky německé hodnoty a tradiční způsob života, nalezneme i u Cham-
berlaina. Na tomto místě si dovolíme drobnou odbočku k tzv. bayreuthskému kruhu:

Bayreuth je německé město na severu Bavorska, poblíž českých hranic. V závěru 
19. století se z něj stalo centrum wagnerovského kultu. Richard Wagner zde na konci 
svého života nechal vybudovat „Festspielhaus“, koncertní sál, v němž se měl pravidelně 
odehrávat festival jeho vlastních oper. Wagnerovým záměrem bylo vytvořit jakýsi templ 
umění, svatostánek, kde on bude v roli kněze celebrovat vlastní mši.

Přes počáteční neúspěchy se později, zejména po Wagnerově smrti (1883), 
z festivalu stal skutečný fenomén. Zároveň se na tomto místě, kolem „Bayreuthských 
listů“ (umělecko-intelektuální měsíčník založený rovněž Wagnerem, vycházel až do 
roku 1938) vytvořila platforma Wagnerových spolupracovníků a uctívačů, kteří pečovali 
o odkaz velkého Mistra, jehož považovali nejen za autoritu na poli hudby, ale zejména 
za proroka německé kultury a vychovatele národa.

Klíčovými postavami bayreuthského kruhu byli Hans von Wolzogen, Ludwig 
Schemann (již jsme se s ním setkali v podkapitole o Společnosti A. de Gobineaua) 
a Chamberlain.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Industrializace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapit%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Banka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_internacion%C3%A1la
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_internacion%C3%A1la
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liberalismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_demokracie
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Elitářský sen o uzavřené skupině pravověrných přívrženců se rychle přerodil 
do ambicí vychovávat Mistrovým odkazem masy k uvědomělému němectví. Členo-
vé kruhu soustavně budovali wagnerovský kult, přičemž jej značně ideologizovali. 
Stejně jako Wagner, který ve svých operách zasněně oživoval barbarskou minulost, 
oslavoval středověkou cechovní společnost a pohanské starogermánské kulty (a věřil 
v regeneraci tradičního němectví), činili tak ve svých textech i členové kruhu.

Wagner ve vlastních úvahách projevoval náklonnost k antisemitismu a rasi-
stické intepretaci údajného úpadku civilizace. V rámci regenerační teorie je u něj 
přítomný odpor k egalitářství, demokracii i víra ve formování nové, rasově čisté, 
elity. Oživení dynamické síly v člověku a návrat k přirozeným kořenům národního 
společenství a obnovení tradičních hodnot i forem společenského života má zajistit 
především umění.

Bayreuthský kruh byl platformou, na které intelektuálové mohli otevřeně de-
monstrovat (skrze interpretace Mistrova odkazu) příklon k monarchismu, panger-
manismu, antisemitismu, mytologicko-iracionálního nacionalismu, stejně jako od-
mítání všeho moderního. Rýsuje se nám linie od intelektuálního pesimismu té doby 
(Schopenhauer), přes redukci skutečnosti na původní vitální síly (Nietzsche), které 
lze vyjádřit uměleckým zpracováním historických či mytologických příběhů (Wag-
ner), až ke snaze tyto síly objevovat v biologicky definovaných lidských skupinách 
(Chamberlain).

Ačkoliv po první světové válce došlo k přiblížení bayreuthského kruhu s na-
cismem, otevřené výzvy k likvidaci Židů se v Listech neobjevily. Stejně tak se Listy 
nikdy nestaly hlásnou tribunou nacistů. Spíše v nich nalezneme články antidemo-
kratické, antiliberální, antisocialistické. Bayreuthský kruh tak zahalil oslavu árijsko-
germánského barbarství (kterou sdílel s nacismem) do intelektuálního hávu, a učinil 
ji atraktivnější pro měšťácké střední vrstvy společnosti.

Chamberlain se díky své knize stal intelektuální superstar své doby. Základy 
19. století vyšly do roku 1938 ve 24 vydáních v celkovém nákladu čtvrt milionu kopií. 
Kniha zaujala i německého císaře Viléma II., který ji četl již v roce 1901 a s Cham-
berlainem posléze udržoval přátelské vztahy. Chamberlain k císaři choval velkou 
úctu a  loajalitu (nazýval jej Siegfriedem, po vzoru Wagnerova Prstene Nibelungů) 
a doufal, že jako skutečný vládce zajistí potomkům Germánů světodějné postavení. 
Zkrátka, že z německé říše vytvoří světového hegemona. Velkolepá německá mise 
byla Chamberlainem interpretována jako záchrana světa před zkázou ze strany 
americko-anglicko-židovského materialismu. Císař Vilém zajistil distribuci výtisků 
Základů 19. století k armádním jednotkám a vyžadoval, aby byly dostupné v knihov-
nách i školních osnovách.

Velkou válku Chamberlain interpretoval jako souboj na život a na smrt mezi 
germánstvím a negermánstvím jako dvěma světonázorovými koncepty. Mělo se 
jednat o velkolepou bitvu germánské morálky, víry, práva, skutečného lidství, pravdy 
a svobody s negermánskými úpadkovými vlivy. Dialekticky tuto bitvu představoval 
jako boj německého idealismu se židovským materialismem.

Chamberlain měl v Německu zvláštní postavení. Byl rodilým Angličanem, který 
volal po zničení britského impéria. Spolupracoval s pangermánskou ligou a volal 
po vybombardování britských měst bez ohledu na civilní životy. Tato nelítostnost 
vůči původní vlasti spolu s oslavováním všeho německého ještě více umocnila jeho 
oblibu. Během války se stal klíčovým propagandistou. Jeho válečné eseje se staly 
bestsellerem a obdržel za ně od císaře Viléma II. válečný kříž.
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Po prohrané válce a abdikaci císaře přišlo rozčarování a zklamání. Výmarskou 
republiku Chamberlain považoval za židovské dílo a sám, již značně nemocný, dožíval 
v ústraní. V roce 1921 byl ale seznámen s činností mladého nadějného politika Adolfa 
Hitlera, k němuž se začal upínat jako k novému zachránci a začal o něm psát jako o vy-
voleném vůdci, který obnoví Říši, učiní z Německa světovou velmoc a konečně rozdrtí 
zhoubný židovský vliv. Osobně se setkali poprvé v roce 1923 v Bayreuthu, kde se účastnili 
paramilitární přehlídky. Na bayreuthském hudebním festivalu v roce 1924 byla dokonce 
umístěna petice za propuštění Hitlera z vězení, kde dlel po neúspěšném „pivním puči“ 
(nasbíralo se na 10 000 podpisů). Chamberlain udržoval s Hitlerem korespondenci, vstou-
pil do NSDAP a publikoval ve stranických tiskovinách. Když v lednu 1927 zemřel, Hitler 
se osobně účastnil jeho pohřbu.

Hitler na Chamberlainovo dílo odkazuje v Mein Kampf, stejně jako na něj odkazuje i vrchní 
ideolog nacismu Alfred Rosenberg (1893–1946) ve svém Mýtu 20. století. V počátcích 
nacionálně-socialistického hnutí byl Chamberlain spojovacím článkem mezi Wagnerem 
a nacisty, kteří z estetiky Wagnerových oper nabírali nebývalou sílu. Zároveň hrál roli 
intelektuální autority – jeho zájem o nacismus propůjčoval renomé celému hnutí.

 

SHRNUTÍ KAPITOLY
Houston S. Chamberlain byl intelektuálem, který v knize Základy 19. století zpracoval 
rasovou historii lidstva, kde světodějná úloha spočívá na bedrech Germánů. V knize jsou 
obhajovány principy sociálního darwinismu, kolonialismu a bílé superiority.

Germánský původ lze údajně prokázat u všech významných historických národů, 
např. u Řeků či Římanů, kteří dle Chamberlaina pocházejí ze severu Evropy a jako správní 
nositelé dobyvačné živoucí energie kolonizovali evropský jih. Proti germánství je posta-
veno zejména židovství jako princip destruující základy evropské civilizace.

Příčina pádu Říma tkví v nedostatečné ochraně rasové čistoty. Z rasového chaosu 
a všeobecného úpadku vysvobodil západní civilizaci až teutonský bojovník. Chamberlaina 
můžeme považovat za typického představitele rasistického světonázoru, jehož hlavní 
postulát zní: rasa stojí v základu vší civilizace a je klíčem k pochopení dějin lidstva. 
Rasistický světonázor byl mezi německými intelektuály konce 19. století rozšířený jako 
součást konzervativního odporu proti ideálům Francouzské i průmyslové revoluce, a proti 
všemu, co by bylo možné souhrnně nazvat modernitou. Apelovali na zachování spirituální 
(a zejména biologické) podstaty němectví, která s sebou nese i touhu k expanzi a pod-
manění si světa (po vzoru árijských bojovníků).

Chamberlainovo dílo je plné kulturních klišé, antisemitismu, obdivu k barbarství, 
ale i víry v možnost šlechtění (rasa vzniká až v důsledku řízeného dlouhodobého kříže-
ní). Poslední zmíněné činí z knihy teoretické východisko pro politické programy, které 
usilují o biologické ozdravení populace / národa / rasy. Vliv Chamberlaina na formování 
ideologie nacismu je nezpochybnitelný.

OTÁZKY
1  Stručně zhodnoťte vliv bayreuthského kruhu (a Chamberlaina zvlášť) na nacistickou 

ideologii.
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7 Antisemitismus

CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly budete znát / umět / rozumět:
–   Definici antisemitismu, antijudaismu a antisionismu.
–   Dějinnému vývoji evropské nenávisti vůči židovskému náboženství, 

etniku a kultuře.

KLÍČOVÁ SLOVA  Antisemitismus; diaspora; historie; Židé

Tako kapitola je více postavena na samostatné četbě ukázek, které nejsou součástí skript. 
Naleznete je však mezi materiály kurzu. V závěru pak nabízíme možnost seznámit se opět 
s pramenem. Tentokrát se jedná o dílo Židé, jejich původ a příčiny jejich vlivu v Evropě, 
jehož autorem je nám již známý Houston S. Chamberlain.

7.1 Definice antisemitismu
Dnes tímto slovem označujeme všechny formy protižidovských předsudků a nenávisti 
a to jak při označování historických, tak i soudobých případů. Patří sem jakákoliv nenávist 
(od latentních předsudků) až ke státně organizovanému násilí v podobě rozličných diskri-
minačních opatření, perzekucí, pogromů. Antisemitismus má hlubokou tradici a nabýval 
rozličných podob. Rozlišme 3 základní modelové příklady této iracionální nenávisti:

1  Křesťanský antijudaismus. Jedná se o nábožensky motivovanou formu nenávisti 
proti židům jako podezřelé sociální skupině jinověrců. Síla předsudků i míra po-
dezřívání vyrůstá z historické blízkosti obou náboženství.

2  Rasový antisemitismus, který vyrůstá ze zdánlivě vědeckých poznatků a je nesen 
antropologickými a biologickými argumenty, kterými je vysvětlována méněcenost 
Židů jako národa, či dokonce rasy. Jedná se o sekularizovanou formu nenávisti, 
jejímž vyvrcholením byl holocaust. Po druhé světové válce se antisemitismus začal 
projevovat též ve formě popírání holocaustu, popř. snahy zpochybňovat význam, 
rozsah a důsledky protižidovských represí během 2. sv. války. Někteří extremisté 
též tvrdí, že Židé na holocaustu vydělávají (na odškodněních), popř. že nesou mi-
nimálně spoluvinu na holocaustu, protože obětováním části svého národa získali 
po válce stát, a navíc si udrželi významné postavení.

3  Specifickým jevem je antisionismus, který lze chápat jako nenávist směřovanou 
k židovskému státu a politice Izraele.

DOPORUČENÍ: Pro hlubší definici všech tří forem nenávisti doporučujeme nahlédnout do 
příslušných slovníkových hesel in: BUDIL, Ivo – TYDLITÁTOVÁ, Věra – ARAVA-NOVOTNÁ, 
Věra – TARANT, Zbyněk: Encyklopedie dějin antisemitismu. ZČU: Plzeň 2013, zejména na 
s. 55–65.
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PRAKTICKÁ ČÁST:
1 Vyhledejte si význam následujících pojmů:

a) „diaspora“
b) „pogrom“
c) „Gój“
d) Rozdíl mezi pojmy „Holocaust“ a „Šoa“
e) Rozdíl mezi „židem“ a Židem“
f) „Tóra“, „Talmud“, „Kabala“

7.2 Antisemitismus ve starověku, středověku a novověku
Přečtěte si níže uvedené podkapitoly z knihy: KRYL, Miroslav (a kol.): Rasismus, antisemi-
tismus, holocaust a odpovězte na otázky v praktické části:

Podkapitola 2.3 (s. 47–72)
Podkapitola 2.4 (s. 72–92)
Podkapitola 2.5 (s. 92–119)

PRAKTICKÁ ČÁST:
1  Jak se stavěla středověká křesťanská společnost k židovské menšině a o co svůj 

postoj opírala? Jaký byl vztah středověké církve i světské moci k Židům?
2  Jaké nejčastější pověry o Židech ve středověku a novověku kolovaly? Jaké byly 

nejčastější formy protižidovských represí? A proč represe přicházely ve vlnách?
3  Byla Židům ve středověku poskytována ochrana? Proč a v jaké formě?
4  Jaký byl osud Židů ve Španělsku v období reconquisty?
5  Popište stručně osud českých Židů za vlády Habsburků (cca 10 klíčových okamži-

ků – zaměřte se na vládu Ferdinanda I., Rudolfa II., období třicetileté války, vládu 
Karla VI., Marie Terezie a zejména významné změny za Josefa II.).

6  Popište proces zrovnoprávnění Židů ve 2. polovině 19. století – jaké negativní jevy 
s sebou přinesl?

7  Zrod moderního antisemitismu – v jakém prostředí vznikl? Jaký byl vztah antise-
mitismu a sílícího nacionalismu na konci 19. století?

8  Připomeňte dva nejznámější antisemitsky motivované soudní procesy z konce 
19. století.

POZNÁMKA: Záměrně necháváme stranou otázky vztahující se k židovskému spiknutí 
a tzv. Protokolům sionských mudrců, kterým bude věnována následující kapitola.
DOPORUČENÍ: Pokud byste potřebovali získat rychlý přehled o dějinách antisemitismu, 
jehož historie trvá již dva tisíce let, pak doporučujeme pracovat s časovou osou, kterou 
naleznete in: BUDIL, Ivo – TYDLITÁTOVÁ, Věra – ARAVA-NOVOTNÁ, Věra – TARANT, 
Zbyněk: Encyklopedie dějin antisemitismu. ZČU: Plzeň 2013, s. 10–41.

7.3 Četba ukázek: Židé, jejich původ a příčiny jejich vlivu v Evropě
Autorem spisu je opět Houston S. Chamberlain. „Zkoumá“ charakter Židů a příčiny jejich 
vlivu v Evropě. Jeho úvodní tezí je chmurná představa úplného ovládnutí Evropy Židy. 
Devatenácté století nazývá stoletím židovským a Evropany označuje za otroky židovských 
lichvářů. Vliv Židů ale daleko přesahuje oblast peněz:
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Ale peněžnictví není všechno: naše vlády, naše justice, naše vědy, náš obchod, umění a li-
teratura – to všechno je dnes ve vleku židovstva, jež je dnešnímu životu železnou galejní 
koulí u nohy! Z ideálních pohnutek otevřeli Indoevropané Židům své brány: Židé vrazili do 
nich jako nepřátelé a opanovali pole! […]

Tímto způsobem mohli bychom stopovati příliv a odliv Židů a jejich vlivu až po naše 
dny […] Všechny vojny XIX. století jsou v těsném svazku s židovskými finančními operace-
mi. Už za Napoleona byl Nathan Rothschild interesovaným divákem při bitvě u Waterloo; 
roku 1871 zúčastnil se za Německo Bleichróder a za Francii Alfons Rothschild jednání 
o mír. I pařížská komuna byla jen židovsko-napoleonskou machinací!

Chamberlain považuje Židy za cizí element. Židé jsou údajně nebezpeční a neměli by 
být připuštěni k účasti na evropské kultuře, na níž jen parazitují a sledují své vlastní záj-
my. Zdůrazněna je duševní neplodnost Židů, která pramení z jejich omezeného zájmu 
o peníze:

Padá-li na Židy zodpovědnost za mnohé strašné historické události, za úpadek nejed-
noho zdatného národa, tím větší zodpovědnost padá na ony Evropany, kteří podporovali 
a svou záštitou obdařovali roztahující se činnost Židů, a to z pohnutek nejnižších. Jsou 
to především vladaři a šlechta počínaje 1. stoletím naší éry a konče stoletím 20.! Stopuj-
te dějiny kteréhokoliv evropského národa. Jakmile v něm začíná židovské obyvatelstvo 
dosahovati určitého počtu, už v národě, v kupecké sféře, mezi básníky a učenci množí se 
hořké žaloby proti Židům. A tu vladaři a šlechta vždy vystupuje co ochránce Židů. První 
proto, že potřebují peněz k vedení válek, druzí proto, že přivykli k lehkomyslnému životu.

Takto potřeboval podle Chamberlaina peníze Napoleon i Metternich, kteří za ně prodávali 
práva, a upadali tak do sítí židovských peněžních domů. Chamberlain se ale Židům obdi-
vuje za věrnost učení svých otců a svým zájmům. Oproti tomu Indoevropané se chovají 
nezodpovědně a zrazují to, co prý i nejubožejší obyvatel ghetta považuje za posvátné, 
čistotu zděděné krve. Evropané jsou sami vinni za svou závislost na Židech, která je 
přivedla k úpadku. Přitom by se právě od Židů mohli učit rasovému protekcionismu. 
Ačkoliv má židovská rasa být nehomogenní směsí cizorodých prvků, Židé ji důsledně 
chrání a zároveň se prý obohacují na indoevropské vitalitě tím, že cíleně pronikají do 
významných evropských rodin:

Tímto způsobem uchovala se a až podnes se uchovává čistokrevnost židovského pleme-
ne: dcery z rodiny Rothschildů vdávaly se a vdávají se podnes za barony, hrabata, vévody 
a knížata a beze všech obtíží přijímají křest; ale ani jediný mužský člen této rodiny neože-
nil se s děvčetem evropského původu. Kdyby tak učinil, byl by nucen opustit dům svých 
otců a přerušiti veškeré styky se svým národem.

Zde se objevuje velká výstraha: židovská rasa je podle Chamberlaina duševně nižší než 
indoevropská, semitský duch údajně ve své omezenosti nechápe vyšší ideje, mravnost 
a cit. Proto je třeba se židovskému duchu bránit:

Směšování Židů a křesťanů znamená tedy duševní zakrnění křesťanů. Židé krví křesťan-
skou budou omlazeni, křesťané krví židovskou budou degenerováni!

Hlavní část Chamberlainovy studie je věnovaná historii Židů. Chamberlain interpretuje 
dějinné události tak, aby podtrhl charakter Židů jako rasově nesmírně pomíchaného 
plemene se zvlášť pokleslým mravním profilem. Žid je produktem četného mísení 
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nepříbuzných lidských typů, odlišujících se fyzicky i mravně. V základu stojí semitský 
pranárod (kočovný beduín, směs „negra a Evropana“ – údajně líný, lstivý, krutý, lačný 
a zbabělý), který byl překryt dalšími vrstvami (míšení se Syřany a Sumery v Mezopotámii, 
následně egyptské otroctví), a vytvářela se izraelská rasa, z níž se postupně (dalším mí-
sením již v zemi Kanaan a po babylonském zajetí) s příměsí evropských plemen vytvářel 
dnešní Žid. Objevují se vývody, že Žid je neschopný boje, neboť kdykoliv musel bojovat 
či kdykoliv vystupoval coby výbojce, musel si platit cizí vojsko. Při tom je zpochybněno, 
že by úspěšní králové David a jeho syn Šalamoun byly příslušníky této podivné rasové 
směsi. Vědomí rasové viny údajně mělo vést židovské náboženské elity k vynalezení 
zvlášť tvrdých protekcionistických zákonů, které falšovaly židovskou historii a líčily Židy 
jako čistokrevný a vyvolený národ.

Chamberlain nám zkrátka Židy líčí jako obzvlášť zavrženíhodnou skupinu, jejíž 
příslušníci jsou vlivem historického vývoje a především pak vlivem zděděných vlast-
ností „přirozeně“ zlí, podlí a nenávistní parazité, kteří si zakládají na izolaci od ostatních 
a zákeřně škodí.

Důležitá část spisu interpretuje údajný nepřekonatelný rozdíl mezi vírou Indoevro-
pana a vírou Semity, který z náboženství odstranil veškeré tajemství. Víra Židů je údajně 
materializovaná, bez povznášející mystiky, symbolismu. Semitský Bůh je tyran, s nímž 
Žid ze strachu o vlastní existenci „vyhandloval“ smlouvu:

Pro Semitu je náboženstvím jedině zbožnění vůle; to činí ho fanatikem a dodává mu ráz 
mučedníka. Semita vyhání z náboženství podiv, veškero cítění nadpřirozeného tajemství 
a tvořivou fantazii. […] V tomto monotheismu není Bůh „velikým duchem světovým“, jako 
u Negrů, ale „neúprosným, krutým vládcem, jenž existuje jen pro mne a pro mé děti, jenž 
za cenu slepé poslušnosti daruje mi úrodnou půdu, již jsem nevzdělával, domy, jež jsem 
nebudoval, cisterny, jež jsem nekopal, slovem veškero to bohatství, jež vídám jen z dáli, 
když puzen hladem opouštím poušť, abych podnikl loupeživý útok. Ano všech těchto 
bohatství dostáhnu já a můj Bůh bude jediným Bohem a já budu jediným vládcem země!“ 
To je monotheismus pouště. Základem jeho není idea nekonečnosti, ale bezideovost, 
vlastní chudému, hladovému člověku, jehož obzor nesahá za představu o pozemských 
statcích, a o moci, jež považuje za vyšší blaženost.

Všude, kam pronikl vliv semitský, najdeme nutně tyto zjevy: materialistické názory, 
postavení do popředí historického, ne ideálního principu; silné zdůraznění spravedlnosti 
v světském významu, tj. zákonitosti skutků a posvátnosti díla, na rozdíl od každého poku-
su vnitřní přeměny a od vykoupení metafyzickým hloubáním nebo milostí Boží, omezení 
fantazie a  svobody myšlenek, principiální netolerantnost vzhledem k  jiným nábožen-
stvím a vášnivý fanatismus. […]

Židovskému národu velí klaněti se Bohu, ale není to ona pokora, o níž mluvil Kristus; 
Žid sklání se před Jehovou, protože mu bylo slíbeno, že jen pod tou podmínkou stane 
se pánem světa. Už v této zásadě židovského náboženství je zločinný útok na existenci 
druhých národů. […] A tak vymyšlená a zcela padělaná minulost je doplněna vymyšlenou 
utopickou budoucností; nehledě k materialistickému rázu svého náboženství, potácí se 
Žid mezi sny a přízraky. Sny o praotcovské poušti i  nadále okouzlují Polosemitu a sli-
bují mu co náhradu za tragický osud veškeru blaženost v  budoucnosti. Je to útěcha 
efemérní, klamná, bezpředmětná, ale pro silnou vůli, nazývanou věrou, mění se v životní 
sílu hrozící často druhým plemenům strašlivým způsobem. V  talentovaném, třeba že 
i fyzicky a duševně nevynikajícím národě budí idea tato poblouznění o jakémsi vyvolení, 
kreslí mu slibné obrazy blažené budoucnosti, isoluje ho v šílené hrdosti od všech národů 
světa, vnucuje mu zdánlivě Bohem daný, mrtvý, nerozumný, v praxi neproveditelný zákon, 
krmí ho vymyšlenými vzpomínkami a uspává ho zločinnými nadějemi.



 7 Antisemitismus    |   79

Skrze interpretaci židovské víry a vztah k Bohu vysvětluje Chamberlain i nebezpečí, kte-
ré představují Židé pro Indoevropany. Tím, že Židé zdůrazňují vlastní výlučnost (opřeni 
o smlouvu s Bohem a vedeni ideou o uskutečnění svého království Židů), budují prý so-
ciální a národohospodářské teorie, strojí si plány své budoucí vlády a jsou při tom zcela 
lhostejní k tomu, zda při tom nezničí evropskou civilizaci a kulturu. V Židech se nachází 
démonická síla, která je nutí, aby bojovali se všemi, aby stáli proti všem a aby všechny 
využívali, neboť jen oni mají od Boha slíbeno vládnout nad světem.

Důležité je ještě upozornit, že Chamberlain bojuje především proti židovské ideji. 
Problém nespatřuje pouze v samotné existenci Židů jako rasy, ale v existenci myšlenky, 
která ve jménu vlastní slávy klidně zničí celý svět. Chamberlain je přesvědčený, že se 
mnoho lidí „duševně stává Židy“, věří židovským teoriím a přistupuje na tuto nekalou hru, 
v níž Židé využívají dobrotivosti Indoevropanů.

Součástí židovské ideje je demokracie stejně jako kapitalismus, socialismus či 
myšlenka všeobecné rovnosti mezi lidmi. Lidé si přirozeně rovní nejsou a naprostá většina 
je příliš hloupá, aby si mohla sama vládnout. Proto má být demokracie jen židovským 
nástrojem, jak obelstít většinovou společnost a vytvořit nad nimi vládu peněz = vládu 
židovského velkokapitálu = svoji vládu.

Tím se dostáváme k problému židovského spiknutí, které je tématem příští ka-
pitoly, a který, jak ještě uvidíme, bude hrát velkou roli v ideologii nacismu.

SHRNUTÍ KAPITOLY 
Židé opakovaně sehráli v evropské historii roli obětního beránka, ocejchované menšiny, 
jejíž členové mají být typičtí svými nevykořenitelnými zápornými vlastnostmi, mezi něž 
patří např. sklon k hromadění majetku a peněz, pocit výlučnosti a vyvolenosti, lstivost, 
úskočnost, nevěrohodnost a škodolibost, snaha škodit křesťanům a gójům obecně, či 
přímo spřádání plánů k vytvoření židovské světovlády.

OTÁZKY A PRAKTICKÁ ČÁST
1 Proč Židé škodí Indoevropanům?
2  Proč se na jednom místě objevuje kritika demokracie, kapitalismu i socialismu 

a všeobecně představy o rovnosti mezi lidmi? A proč je všechno spojeno se Židy?
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8  Konspirační teorie o židovském 
spiknutí: Protokoly sionských mudrců

CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly budete znát / umět / rozumět:
–   Principům a tradici konspiračního myšlení v Evropě.
– Obsahu Protokolů sionských mudrců.
– Kontextu vzniku tohoto pamfletu i tragickým důsledkům, které způsobil.

KLÍČOVÁ SLOVA  Konspirační teorie; ovládnutí světa; židovské spiknutí

8.1 Konspirační, spiklenecké, agenturní teorie
Neschopnost přijmout události světového dění jako chaotické či nesouvisející (zvláště, 
pokud se jedná o události nepříznivé) vede u některých jedinců ke snaze nalézat spojitosti 
mezi náhodnými jevy a propojit je jako součást racionálního plánu, který byl doposud 
veřejnosti utajen. Tato interpretační tradice odtajňování, se kterou mají Evropané zku-
šenost minimálně od 17. století, často ústí v následující závěry:

•  Nepříznivé události jsou průvodními jevy velkého spiknutí určité tajné (démonické) 
organizace, která na dobře skrytém místě osnuje plány na ovládnutí světa. Její 
členové o svém záměru hovoří na tajných radách, anebo tento plán zapisují jako 
instrukce pro další své členy.

•  Běžná populace o tomto plánu neví, a proto je třeba ji včas varovat a zachránit před 
tím, aby se stala poslušným (bezbranným) nástrojem v rukách uchvatitelů moci.

•  Mezi takové tajné organizace jsou tradičně zařazováni templáři, jezuité, rosekru-
ciáni, ilumináti, zednáři, ale (a to nás nemůže překvapit) i Židé.

Skutečný účel spikleneckých teorií spočívá v jejich snadném využití jako nástroje mani-
pulativní politické propagandy. V moderních totalitních režimech se s motivem spiknutí 
pracuje při snaze odstranit protivníka, anebo naopak při snaze podrývat důvěru ve stá-
vající stav věcí či politické instituce.

Právě proto jsou konspirační (někdy též agenturní) teorie vysoce nebezpečné. 
Ti, kteří je vytváří, nám namísto kritické racionální analýzy problému nabízejí senzační 
(mysteriózní) vysvětlení situace. „Osvobodí“ nás od bolesti vlastního myšlenkového úsilí 
a emotivně nám podsouvají svůj výklad reality, který nám má sloužit jako nástroj prozření, 
bez něhož bychom zůstaly otroky vlastní nevědomosti.

•  V roce 1613 vzniká pamflet Důvěrné rady Tovaryšstva Ježíšova, který napsal vy-
loučený člen jezuitského řádu. Jedná se o fiktivní instrukce, které vedení řádu 
údajně dává členům proto, aby dosáhlo ovládnutí světa. Čtenář Důvěrných rad se 
dozvídá, že jezuité cíleně podporují rozbroje mezi jednotlivými státy a připravují 
se, že v nastalém mezinárodním chaosu ovládnou svět.

•  Stejně tak se do hledáčku tvůrců spikleneckých teorií dostalo i svobodné zed-
nářství, které je už z podstaty opředené řadou mýtů. Charakter zednářských lóží 
býval elitářský a kosmopolitní, jeho zaměření sociálně etické, s cílem v emanci-
paci neprivilegovaných vrstev. Zednáři budili podezření, protože se jednalo o tajný 
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spolek, s bohatou symbolikou a zvláštními rituály, v němž byli soustředěni větši-
nou příslušníci aristokracie či později i bohatí podnikatelé, anebo i intelektuálové 
měšťácké střední třídy (lékaři, právníci, učitelé). Ti sami spatřovali cíl své práce 
v mecenášství, filantropii a podpoře veřejného života, která povede k povznesení 
společnosti.

•  Zednáře kritizovala světská i duchovní moc z obavy, že vzniká paralelní mocenské 
centrum složené z nikým nekontrolovaných elit. Odpor byl motivován strachem 
z toho, že tyto polotajné organizace usilují o boření starých pořádků, jejichž ga-
rantem je státní a církevní moc.

•  Stejně tak se v 17. století objevily spiklenecké teorie o existenci židovského mo-
cenského centra, rady mudrců (sanhedrin), kteří cílevědomě škodí a rozkládají 
křesťanskou společnost (takové úvahy nalezneme i u Napoleona či Josepha de 
Maistre). V roce 1868 vyšel román Biarritz od Hermanna Goedscheho (vydal jej 
však pod pseudonymem Sir John Retcliffe). V románu je kapitola Auf dem Juden-
kirchhof in Prag, v níž je popsán tajný sanhedrin v Praze na židovském hřbitově, kde 
se mudrci radí o pokrocích v postupném ovládnutí světa. Zároveň je předpovězeno, 
že do příštího sanhedrinu (za sto let) již bude svět plně ovládán Židy a křesťané 
se stanou jejich otroky. Román se dočkal mnoha vydání (vydává se i samostatná 
kapitola) a mimořádnou oblibu měl v Německu na konci 19. století.

V roce 1897 se v Basileji konal první sionistický sjezd, na němž byly projednávány mož-
nosti založení samostatného židovského státu v Izraeli (svolal jej „duchovní otec Izraele“, 
Theodor Herzl). I  tato událost zavdala vzniku dalších spikleneckých teorií o ovládnutí 
světa, které mělo být údajně projednáváno na tajné části sjezdu. Jednotlivé body před-
nášek měly být zaznamenány a později mělo dojít k jejich úniku. Pod názvem Programma 
zavojevanija mira jevrejami  [Program dobytí světa Židy] byly poprvé vytištěny v roce 
1903 na pokračování v petrohradských novinách Znamja [Prapor]. Souborně pak vyšly 
v roce 1905, kdy je do své knihy Velikoje v malom i antichrist kak blizkaja političeskaja 
vozmožnosť  [Velké v malém a antikrist jako blízká politická možnost] zahrnul mystik 
a náboženský spisovatel Sergej Nilus.

8.2 Četba Protokolů
Protokoly, kterých je celkem 24, mají formu krátkých promluv psaných v 1. osobě množ-
ného čísla. Patrně je má přednášet jakýsi starší „mudrc“ mladším členům, aby je zasvětil 
do věci ovládnutí světa. Účel jeho promluv je indoktrinační, motivační a instruktážní. 
Dopad na čtenáře je silný – sám se totiž ocitá v roli onoho mladšího člena, kterému jsou 
odhalovány podlé plány. Níže uvádíme některé zvlášť pozoruhodné úseky:

Politická Svoboda je idea, nikoliv skutečnost. Této idey musí se umět použíti, potřebu-
jeme-li působivého vnadidla, abychom získali podporu lidí pro svou stranu, jakmile tato 
podnikla boj k  svrže ní strany, která je u  vesla vlády. Tato úloha se usnadní, je-li sám 
protivník nakažen „Ideou Svo body“, neb tak zvaného „Liberalismu“ a  pro tuto ideu se 
dobrovolně zřekne části své moci.

V  přítomné době zaměnila liberální vládu vláda zlata. Byly však doby, kdy vládlo 
náboženství. Idea svobody je nesplnitelná, protože nikdo jí neumí s mírou používat. Stačí 
jen dát na nějaký čas samosprávu do rukou lidu, aby tato se zvrhla v rozháranost. Tímto 
okamžikem vznikají vnitřní rozbroje, přecházející rychle v sociální bitvy, v nichž význam 
státu mizí v pouhý popel.
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Vysiluje-li se stát svými křečovitými zápasy aneb jiným vnitřním rozbrojem – upadne 
do rukou vnějších nepřátel a jest v každém případě navždy ztracen: Je v moci naší! Des-
potismus kapitálu, který je zcela v našich rukou, vynucuje stát, držet se námi podávaného 
stébla, neb v opačném případě padá do propasti.

Při nynějším otřesení veškeré autority, stane se naše moc nejméně přemožitelná, 
než kterákoli jiná, protože zůstane neviditelná, až vzroste k  takové síle, že žádná lest 
nebude ji moci pod kopati.

[…] vláda odpovídající pro blahobyt státu, má býti soustředěna v rukách jedné zod-
povědné osoby. Bez absolutního despo tismu nemůže existovat civilisace řízená, nikoli 
davem, nýbrž, odpovědným vládcem – buď on kdokoliv. Dav je barbar, projevující svoje 
bar barství při každé příležitosti. Jakmile lid bere do svých rukou svobodu, tato rychle 
zvrací se v anarchii, která ve skutečnosti jest vlastně nejvyšším stupněm barbarství.

Pohleďte, na lihovinou omámené, dobytku podobné, Goje, získavší spolu se svobo-
dou právo na bezměrné používáni lihovin! Nemůžeme dovoliti svému lidu, aby k tomu do-
spěl. Národové Gojů, jsou omámeny lihovými nápoji a jejich mlá dež zhloupla klassismem 
a časnou znemravnělostí, ku které jí vedou naši agenti – hlavně v zábavních podnicích. 
K těmto posledním přičí tám tak zvané dámy polosvěta, jakožto dobro volné nohsledy roz-
vratu a rozkoše.

Naše heslo je síla a licoměrnost.
Pouze síla vítězí v záležitostech politických, zvláště, je-li skryta v státnických ta-

lentech. Ná silí musí býti principem, licoměrnost a  chytrost pravidlem pro vládu, která 
nechce být svržena novou silou. Toto jest jediný způsob k dosažení cíle, dobra (rozuměj 
židovské světovlády, pozn. překl.). Proto nesmíme se zaraziti před podplá cením, klamá-
ním, zradou, může-li to posloužiti našemu cíli. V politice je nutno dovésti bráti cizí vlast-
nictví bez váhání, chceme-li se domoci vlády.

Naše říše, jde cestou mírného ovládnutí, má právo nahradit hrůzy války méně vi-
ditelnými, však cíle dostihujícími vraždami, kterými nutno podporovat teror, připravují-
cí slepou poslušnost. Spravedlivá, neúprosná přísnost, jest největším faktorem státní 
moci; ne pouze pro zisk, nýbrž ve jménu povinnosti a vítězství, nám nutno držeti se pro-
gramu násilí a licoměrnosti. Doktrína vý počtu je silná jako prostředky jí používané. Proto 
ne pouze prostředky, ale i doktrínou přísnosti zvítězíme a podmaníme všechny vlády – 
naší „Světovládě“.

Již v historických dobách byli jsme prvními, kteří vykřikli heslo – Volnost, Rovnost, 
Bratrství – do mass. Tato slova byla nesčíslněkrate opakována volebními papoušky, kteří 
se kupili se všech stran okolo tohoto vnadidla a tím zni čili blahobyt lidstva a pravou vo-
lební svobodu. Zdánlivě chytří a rozumní Goji, nerozuměli dvojsmyslu těchto slov, nero-
zuměli jich vzájemnému rozporu, neviděli, že v přírodě není rovnosti, ne boť sama příroda 
ustanovila nerovnost rozumu, povah i schopností, stejně jako podřízenost je jich vztahů 
k zákonům přírody. Neporozuměli, že dav je síla slepá, že šplhavci volení z jeho pro středí, 
jsou takovými slepci v politice, jako sám dav, který i kdyby byl třeba celý geniální, není 
způsobilý k vládě pro svoji nezasvěcenost v po-litice.

Ve všech koncích světa, slovo: Volnost – Rovnost – Bratrství, přivádělo prostřed-
nictvím na šich agentů do našich řad celé legie, které s ra dostí nesly naše prapory. A za-
tím tato slova byla červy hlodajícími blahobyt Gojů, ničila všu de mír, klid, solidárnost 
v podrobování se záko nům a  rozrušovala veškeré základy státu. Uvi díte později, že to 
sloužilo k vítězství v našem dobývání světa. To dalo nám mezi jiným mož nost, dosáhnout 
cennějšího triumfu – zničení pri vilegované šlechty Gojů, jedinou to oporu jejich národů 
proti nám. Na troskách dědičné šlechty Gojů, postavili jsme šlechtu svých vzdělaných 
tříd a nade vším ari stokracii peněz. Založili jsme základní zdivo této nové aristokracie na 
zdech bohatství, které ovlá dáme a na vědě, která je vedena našimi mudrci.

Naše vítězství se nám usnadnilo tím, že při svém spojení s nezbytnou nám massou, 
hráli jsme na nejcitlivější struny lidského ducha, na bažení po výhodách, chtivosti 
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a nenasytných materiálních žádostech lidských. Každá z těchto lidských slabostí postačí 
již sama o sobě, aby ochro mila jakékoli šlechetnější hnutí a dala k dispo sici vůli lidu těm, 
kdož si dovedou koupiti jeho sílu.

Častá změna lidových zástupců dává nám tyto k disposici a učinila z nich zrůdy pro 
naše účely.

Budeme se vydávati za osvoboditele pracujících tříd, kteří přišli, aby je zbavili útis-
ku a přimě jeme je k tomu, aby se připojily k našemu voj sku socialistů, anarchistů a ko-
munistů, jimž opět poskytneme pod maskou sbratření světového, svou pomoc. Šlechta, 
která zákonně používala práce lidu, měla zájem, aby pracující člověk byl syt, zdráv a si-
len. My máme zájem na opačném – na degeneraci Gojů. Naše moc spočívá v chro nickém 
nedosycování a slabosti pracujícího lidu, který tím ujařmuje se naší vůli, jsa nezpůsobi-
lým postaviti se této na odpor. Hlad dává více práva kapitálu na pracující lid, než dávaly 
šlechtě královské zákony.

Výše zmíněné nepřátelství se ještě přiostří hospodářskou krisí, která zastaví bursov-
ní obchody a práci v průmyslu. Vytvořivše všemi dostup nými nám prostředky – pomocí 
zlata, (které je všechno v našich rukou), podzemními chody všeobecnou hospodářskou 
krisi, vrhneme na uli ce celé davy dělnictva ve všech státech Evropy. Tyto davy s radostí 
vrhnou se prolévat krev těch, komu ony od dětství ve své nevzdělanosti a prostotě závidí 
a jichž majetek pak bude možno loupiti.

Našich lidí se nedotknou, protože okamžik pře vratu nám bude znám, takže se o svoji 
bezpeč nost postaráme.

Usilovné zbrojení, rozmnožení policejních orgánů – jsou důkazy provádění výše 
ukázaných plánů. Je třeba docíliti takového stavu, by ve všech státech, vyjímaje nás, byly 
pouze massy proletářů, několik oddaných nám milionářů, policie a vojsko.

Po celé Evropě a ve všech částech světa, musíme vyvolat kvašení, rozepře a nepřá-
telství. Toto přinese nám dvě výhody. Za prvé: budou nás respektovat všechny státy, 
znající dobře, že jsme mocni kdykoliv vyvolat nepokoje, nebo zavésti pořádek. Všecky 
tyto státy přivykly vidět v nás nezbytný tlak. Za druhé: intrikami zapleteme všechny nitky 
protáhnuté do všech státních kabi netů, politikou, hospodářskými smlouvami, aneb dlu-
hopisy. Pro docílení tohoto, je nutno ozbrojiti se nám velkou chytrostí a prohnaností po 
dobu vyjednávání a dohody; v oficielním jazyce se bu deme držeti opačné taktiky a tvářit 
se čestnými a  smlouvajícími. Tímto způsobem, národy i  vlády Gojů, které jsme naučili 
vidět pouze reklamu – vnější stranu toho, co jim představujeme, ještě nás přijmou co 
dobrodince i spasitele lidstva.

Na každý odpor musíme být s to odpovědět válkou se sousedy tomu státu, který se 
nám osmělil odporovat. V případě, že by i sousedé se rozhodli kolektivně vystoupit proti 
nám, musíme vy nutit odpor – Světovou válkou.

Musíme přinutit Gojské vlády, aby učinily opatření, jež by náš široce založený 
plán, blížící se již k svému vítěznému konci, tak podporo valy, aby trpěly tlak námi tajně 
vzbuzeného, zdánlivě veřejného mínění, jež jsme již skutečně sorganisovali pomocí tak 
zvané velmoci tiskové. Až na malé nepatrné výjimky, se kterými již ne počítáme, tato vel-
moc je v našich rukách.

Abych jedním slovem vyjádřil náš systém zkrocení Gojských vlád v Evropě: Ukážeme 
jedné z  nich svou sílu terorem a  ostatním, dopustí-li se proti nám povstání, odpovíme 
americkými, čín skými neb japonskými děly.

Ve skutečnosti není již překážek před námi. Naše vrchní vláda, má takové nadzákon-
né „Extra legální“ postavení, že může býti nazvána silným a mocným slovem „Diktatura“. 
S plným svědomím mohu říci, že v přítomné době jsme my záko nodárci. Vytváříme soudy 
a rozsudky, popravujeme i milost udělujeme, sedíme jako šéf všech našich vojsk na voje-
vůdcovském koni. Panujeme s pevnou vůlí, majíce ve svých rukou zbytky, silné kdysi, ale 
teď pokořené strany. V našich rukou je neudržitelná ctižádostivost, plamenná ží znivost 
bezohledné msty, zlostná nenávist.
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Od nás vychází všepohlcující teror. Lidé všech směrů a nauk jsou v našich službách, 
zastánci monarchie, demokrati, socialisté, komunisté a  jiní utopisté. Všechny tyto lidi 
zapřáhli jsme do práce. Každý jednotlivec mezi nimi podkopává svým způsobem posled-
ní zbytek autority, a pokouší se zničiti každý přítomný pořádek.

Přiznání našeho samovládce může uskutečniti se i  dříve, zničením konstituce. 
Okamžik tento přijde, až národy budou zmučeny nepořádky a  nemohoucností svých 
vlád a námi přichystaně pak zvolají: „Ukliďte je a dejte nám jednoho všesvětového krále, 
který by nás sjednotil a zničil příčiny rozbrojů, národnostní hranice, náboženství i státní 
rozpočty, který by nám dal pokoj a mír, jehož sami nemůžeme nalézti ani s našimi vládci 
a zástupci!“

Je Vám velice dobře známo, že pro možnost podobného všenárodního vyjádřeni 
těchto přání, je nutno nepřetržitě ve všech zemích kaliti poměr mezi lidem a vládou, aby-
chom unavili všechny zklamáním, nepřátelstvím, nenávistí, zá pasy, ba i mučednictvím, 
hladem, bídou a  na očkováním nemocí, by Gojové neviděli druhého východiska, než-li 
obrátiti se k naší peněžní a politické moci. […]

Abychom jim zabránili v  jasném domýšlení se něčeho až do konce, svedeme je-
jich pozornost na zábavy, hry, vášně a na národní domy… Brzy budeme tiskem vypiso-
vat konkursy na zá vodění v umění i sportu všeho druhu. Tyto zájmy odvrátí jejich ducha 
úplně od otázek, o  něž by chom s  nimi museli jinak bojovati. Tím, že si lidé stále více 
a více odvykají samostatnému myšlení, obrátí se na naši stranu, protože jenom my sami 
ukážeme jim nové myšlenkové směry […].

Role liberálních snílků bude ihned dohrána, až bude jednou naše vláda u vesla. Do 
té doby pro káží nám dobré služby. Až do té doby budeme říditi i nadále jejich myšlenky 
na vymýšlení a uskutečnění nových fantastických a tak zvaně po krokových teorií. Jistě 
se nám podařilo v nejvyšší míře rozvrátiti, nic netušící hlavy Gojů, slovem „pokrok“, neboť 
není mezi nimi hlavy, která by viděla, že pod tímto slovem skrývá se odchod od skutečné 
pravdy ve všech případech, které se netýkají materielních vynálezů, protože pravda jest 
pouze jediná; a u ní pokroku nemůže býti.

V  době, kdy konečně vstoupíme na trůn pomocí státních převratů, připra vených 
k jednomu dni, po konečném přiznání nezpůsobilosti všech exi stujících vlád, postaráme 
se, aby spik nutí proti nám více nebylo. Proto nemilosrdně popravíme všechny, kdož uvíta-
jí naše vstoupení na trůn se zbraní v ruce. […]

Každé nové založení jakéhokoliv tajného spolku bude rovněž trestáno smrtí. 
Ty však, které nyní existují, jsou nám známy, nám sloužily a  slouží, budou rozpuštěny 
a rozptýleny z Evropy.

Staráme se již ode dávna o to, aby kněžstvo Gojů – které by nám jinak mohlo býti 
v cestě – upadlo do špatné pověsti, čímž znemožníme jeho poslání. Jeho vliv na lid mizí 
den ode dne.

Až přijde doba zničiti úplně papežský dvůr, tu prst neviditelné ruky ukáže lidu 
směrem k to muto dvoru. Jakmile lid vrhne se k němu, vy stoupíme zdánlivě co jeho ob-
hájci, bychom ne dopustili nadměrného krveprolití. Tímto mané vrem prodereme se do 
samých hlubin papežského dvora a nevyjdeme odtud dříve, pokud nepodhlodáme všech-
nu moc tohoto místa.

Král židovský bude pravý papež světa, patriarchou mezinárodní víry.
Vším, co bylo Vám zde sděleno, snažil jsem se odhaliti pečlivě tajemství minulých, 

přítomných a  budoucích události, a  ony důležité případy blízké budoucnosti, kterými 
v proudu těžkých křísí, spěcháme vstříc, tajemství zákonů našich vztahů ke Gojům, i fi-
nančních operací. K této látce musím ještě doplniti. V našich rukou jest největší současná 
sila – zlato; ve dvou dnech dostaneme jej z našich úkrytů v jakémkoliv množství.

Je vám ještě zapotřebí dokazovati, že naše vláda je předurčena Bohem?! Což 
nedokážeme takovým bohatstvím, že všechno zlo, které tolik věků jsme byli nuceni 
činit, by sloužilo nakonec skutečnému blahu – přivedení všeho do pořádku?! Třeba 
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prostřednictvím nějakého ná silí, avšak pořádek přece bude zaveden. My do vedeme 
dokázati, že jsme dobrodinci, vrátivši ze měkouli skutečné dobro i osobní svobodu, kte-
rou dáme používati pokojem, mírem a důstojným chováním s podmínkou plnění všech 
námi vyhlá šených zákonů. Lidu vysvětlíme, že svoboda nepozůstává z  rozpustilosti 
a bez uzdnosti, právě tak, jako důstojnost a sila člověka nedává práva hlásat každému ni-
čící principy svobody svědomí, rovnosti a jim podobné, že osobni svoboda ne dává práva 
rozčilovati sebe i druhé ohyzdným řečněním uprostřed nahromaděného lidu. Skuteč ná 
svoboda sestává z  osobní bezpečnosti, čest ného a  přesného plnění zákonů spolužití, 
lidská důstojnost pak v poznání svých práv a nikoliv v bezprávnosti fantasující na látku 
svého – já.

Vláda naše bude slavnou, protože bude mohutná, bude skutečně vládnouti a ne-
bude se plaziti za vůdci a řečníky, vykřikujícími šílená slova, nazývaje je velikými princi-
py, které nejsou nic jiného, než svědomitě řečeno – utopie… Naše vláda bude plnitelem 
pořádku, ve kterém spočívá skutečně štěstí lidstva. Aureola této vlády, vnutí mystickou 
úctu k ní, pročež bude národy zbož ňována.

Aby národy přivykly k poslušnosti, nutno jich přiučiti ku skromnosti, a omeziti průmy-
slovou výrobu přepychových předmětů. Tím zlepšíme mravy, demoralisované konkurencí 
přepychu. Znovuzřídíme ruční výrobu, která podkopává soukromé kapitály průmyslníků. 
Toto je nutno i proto, že mnohdy průmyslníci vládnou třeba i bezděčně myšlenkami lidu, 
proti vládě.

Opilství bude rovněž zakázáno a trestáno jako přestupek proti lidskosti lidu, pře-
vracejícího se ve zvířata pod vlivem alkoholu. Ještě jednou opakuji, lid slepě poslouchá 
pouze silnou, od něho úplně nezávislou, ruku, ve které cítí meč na ochranu a pomoc proti 
sociálním bičům… Nač potřebuje on andělskou duši v  těle panovníka? Lid chce v nich 
vidět projevení síly a moci.

Vladyka, který nahradí nyní existující vlády, vlekoucí svůj život uprostřed námi de-
moralizovaných společností, odřeknutých se i od moci božské, uprostřed kterých vystu-
puje ze všech stran oheň anarchie, musí nejdříve přistoupiti k hašení tohoto všeničícího 
ohně. Proto bude povinen zničit tyto společnosti, třeba zalitím jejich vlastní krví, aby pak 
je vzkřísil v podobě správně organisovaného vojska, zápasícího vědomě s každou náka-
zou, mohoucí zranit státní tělo.

Tento vyvolenec Boži, je naznačený k  tomu, by zlomil šílené síly vládnoucí in-
stinktem a ni koliv rozumem, svojí zvířeckostí, nikoli však lid skostí. Tyto síly nyní vítězí 
v projevení loupeže a každého násilí pod přetvářkou a škraboškou svobody a práva. Oni 
rozrušily všechny sociální pořádky, aby na nich zvedli trůn krále židov ského; jejich úlo-
ha bude však skončena v oka mžik jeho vstoupení na trůn. Potom bude nutno smésti je 
z jeho cesty, na které nesmí ležeti kaménku ani větvičky. Potom můžeme národům říci. 
„Děkujte bohu a pokloňte se před nosícím na čele svém pečeť předurčení, ke kterému 
sám Bůh vedl jeho hvězdu, by nikdo jiný mimo něho nemohl osvoboditi vás ode všech 
výšeuvedených sil a zla“.

8.3 Původ Protokolů a jejich význam
V Protokolech se setkáváme se třemi hlavními motivy:

•  Kritika liberalismu, který je představen jako ideologie vedoucí k zániku starých 
pořádků (tradiční autority církve, královské moci atd.). Židovské spiknutí spočívá 
ve snaze rozvrátit dosavadní řád světa a utopit jej v chaosu.

•  Popis toho, jak Židé v tomto uměle vyvolaném chaosu postupně převezmou veš-
kerou moc a vytvoří mezinárodní světovládu.

• Vize nového světa ovládaného Židy.
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V Protokolech je „vysvětleno“, že v pozadí všech významných revolučních proměn v  Evropě 
19. a počátku 20. století stojí Židé, kteří cíleně ničí křesťanskou společnost a ohrožují 
suverenitu národních vlád:

Základní vůdčí myšlenka Protokolů zní takto: pod hesly sociální spravedlnosti pro všech-
ny, „volnosti, rovnosti a  bratrství“, je třeba svrhnout dosavadní zřízení a  využít k  tomu 
existujících institucí (parlamentu, politických stran, různě orientovaného tisku, svobody 
sdružování, svobody svědomí). Na jeho troskách povstane impérium, ve kterém všechny 
tyto instituce prakticky přestanou existovat. Sionští mudrcové chtějí proto zcela zničit 
veřejný pořádek, právní normy a společenské vztahy, aby místo nich zavedli ještě ostřejší 
pravidla a donucovací aparát rozšířili na úroveň, která nemá v dějinách lidstva obdoby. 
Chtějí vybudovat všemocný stát, jehož nežidovští obyvatelé budou podřízeni neustálé 
kontrole a prakticky zbaveni jakýchkoliv občanských práv.28

Je třeba upozornit (aniž známe původ Protokolů), že se jedná o „rady“ značně nelogické. 
Text obsahuje rozpory, zřetelné lapsy (zvláště v ekonomických otázkách a bankovnictví 
je přednášející „mudrc“ poněkud pomýlený) a výprava Protokolů je neuvěřitelná. Proč by 
mudrc přednášel svým souvěrcům do detailů popsaný postup uskutečňování židovské 
světovlády, když oni sami se tohoto programu účastní a uskutečňují jej? Text naopak 
působí dojmem, jako kdyby byl určen někomu, kdo o tajných plánech nemá nejmenší 
tušení. V Protokolech se navíc objevuje řada tradičních stereotypů (autostylizace Židů 
do podoby podlých lichvářů, kteří jsou všudypřítomní, opředení řadou tajemství atd.).

A konečně: zaznamenali jste podivný oblouk, který text mezi řádky obsahuje? Čte-
nář má být přiveden k vědomí, že Židé rozvrací řád jeho světa. Implicitně je tak přítomná 
oslava tohoto zanikajícího řádu, a vše moderní je naopak vykresleno v negativním světle, 
jako ohavný komplot. Nicméně v samotném závěru se čtenář dozví, že jakmile Židé svět 
ovládnou, zavedou nový řád, který se ale příliš neliší od toho starého, a že znovu zavládne 
pořádek a mír.

Již ve 20. letech 20. století bylo prokázáno, že Protokoly jsou falzifikát a především 
plagiát. Jsou z velké části opsané z románu pařížského advokáta Maurice Jolyho Dialog 
v Pekle mezi Machiavellim a Montesquieu z roku 1864. Jedná se o fiktivní dialog mezi 
dvěma významnými postavami politického myšlení, v němž Joly skrze Machiavelliho 
oslavu despotismu kritizuje politiku Napoleona III. Komparací Dialogu a Protokolů byla 
zjištěna cca 40% shoda obou textů.

Tradiční vysvětlení zastánců konspiračních teorií o tom, že Protokoly jsou pravé, 
že tento dokument vznikl na Mezinárodním sionistickém kongresu v Basileji a že byl ná-
sledně odcizen židovské komunitě (údajně měly být nalezeny v ústřední kanceláři sionistů 
v Paříži či přímo v bytě T. Herzla s tím, že původní ručně psané dílo bylo zničeno a zůstaly 
jen kopie), jsou nesmysl. Protokoly vznikly mimo židovskou komunitu a s jasným cílem 
ji v očích většinové společnosti poškodit.

Protokoly byly patrně napsány ve Francii na konci 19. století, protože se v nich 
objevují aktuální narážky na politiku té doby. Jejich zadavatelem ale byla carská poli-
cie – ochranka. Na jejich vzniku se angažoval Petr Račkovský, šéf zahraničních praco-
višť carské ochranky, který dlouhodobě působil v Paříži, vlastním autorem Protokolů je 
nejspíše Matvej Golovinskij, vrchní cenzor ochranky a spolupracovník cara Mikuláše II. 
Po dokumentu, který by očerňoval veškeré revoluční nálady a změny, byla v té době 
v Rusku poptávka. Tradiční antisemitismus též dovoloval nalézt viníka zodpovědného 

28 Tazbir 1996, s. 85.
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za pokles autority církve a trůnu. V Protokolech je jasně řečeno, že instituce parlamen-
tu, svobodného tisku, sdružování atd. jsou židovskými podniky – a proto je třeba proti 
takovým jevům tvrdě postupovat. Připomínáme, že se kompletní Protokoly objevily 
v revolučním roce 1905, tedy v období ruského debaklu ve válce s Japonskem a sílící 
celospolečenské kritiky carského režimu, dělnických stávek a požadavků na občanská 
práva a sociální reformy. Carská policie při brutálním potlačování těchto stávek tak ne-
chala sestavit dokument, který měl odvést pozornost od skutečných původců situace 
směrem k užitečnému viníkovi. Zvláštní oblibu měly Protokoly v konzervativních a pra-
vicových kruzích (mezi tzv. Černosotněnci, ale i mezi představiteli pravoslavné církve), 
a s odvoláním na ně byly vyvolány vlny pogromů.

Vypuknutí bolševické revoluce poskytlo Protokolům věhlas i mimo Rusko. Mezi 
válkami se četly skutečně všude, překlady byly pořízeny do hlavních evropských jazyků. 
K jejich popularitě přispělo značné procento Židů mezi bolševiky a naplnění motivů ex-
plicitně vyjádřených v Protokolech (vražda cara, politický teror). Pravost Protokolů byla 
hájena zejména mezi bělogvardějci a ruskou emigrací v Evropě. V Německu se po pro-
hrané světové válce interpretoval tento výsledek jako židobolševické spiknutí (v pravost 
Protokolů věřil císař Vilém II. i generál Ludendorf). Přechodně byly Protokoly populární 
i v anglosaském světě, v USA byl jejich viditelným zastáncem Henry Ford.

Protokoly inspirovaly ideologa třetí říše Alfreda Rosenberga (více viz poslední 
kapitolu) k napsání díla Mýtus 20. století, ale i Adolfa Hitlera, který na ně odkazuje v Mein 
Kampf. Oba obviňují Židy ze zavinění těžké hospodářské situace Německa a z poško-
zování germánské rasy. Po roce 1933 se Protokoly staly východiskem pro legitimizaci 
a legalizaci protižidovských represálií. Součást nacistické argumentace je interpretace 
vlastní politiky jako obrany před asijsko-židovským spiknutím. Heslo boje proti židov-
skému spiknutí se stalo kouřovou clonou pro naplňování velmocenských zájmů třetí 
říše. Vedle Mein Kampf a Mýtu 20. století se staly Protokoly třetí nejdůležitější knihou 
nacismu a  jednoznačně přispěly k zavedení tzv. konečného řešení. Vazba mezi nimi 
a holocaustem je zjevná: bezpečnost panské rasy mohla být zajištěna jedině likvida-
cí světa podlidí řízeného Židy. S pomocí Protokolů bylo posilováno celospolečenské 
přesvědčení, že zplynování je adekvátní trest pro ty, kteří uskutečňují ďábelské plány 
sionských mudrců.

Je ale třeba zdůraznit, že vysvětlování politických aktů jako důsledků židovského 
spiknutí nabrala absurdních rozměrů a nejednalo se jen o nacistickou libůstku. Takto 
byla interpretována válka Japonska proti Číně, New Deal v USA (židovská lobby). V Polsku 
varovala katolická církev před vznikem tzv. judeopolonie a během polsko-ruské války 
byla s pomocí Protokolů mobilizována společnost. Princip spiklenecké teorie pronikl i do 
Dějin VKS(b), tedy stalinského výkladu dějin komunistické strany jako boje proti mocné 
konspiraci. S tím rozdílem, že licoměrného Žida nahrazuje všudypřítomný trockista. 
Stejně tak v období studené války měli být Židé mezi agenty CIA či měli proniknout do 
Vatikánu a ovlivňovat reformy 2. vatikánského koncilu, spiklenci mají být i mezi burziány 
z Wallstreet. V Rusku po zhroucení SSSR je antisemitismus v určitých kruzích stále pří-
tomný jako důsledek vzteku na dějiny, na neúspěchy, na krizi imperialismu.

Představa o židovském spiknutí je dnes populární zejména v arabském světě, 
u tradičních nepřátel státu Izrael, tedy v Sýrii a Egyptě. Zde jsou Protokoly stále vydávány, 
je hájena jejich pravost, nalezneme na ně odkazy v učebnicích, a dokonce o židovském 
spiknutí vznikají i televizní seriály.
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Z Protokolů se vytvořilo obecné schéma výkladu světových událostí. V antisemit-
ských kruzích jsou výsledkem židovských snah individualismus i kolektivismus, revoluce 
Francouzská i ruská, kapitalismus i socialismus (či komunismus). Věrnými sluhy mohou 
být Roosevelt i Beneš, Coudenhove-Kalergi i Lenin, badatelé Písma svatého i svědkové Je-
hovovi. V očích zastánců spikleneckých teorií je svět rozdělen mezi židovské sluhy a jejich 
oběti, které jsou ale mnohdy v pozici užitečných idiotů, neboť slouží také, jen o tom nevědí.

SHRNUTÍ KAPITOLY
Namísto vlastního závěru si dovolíme umístit zamyšlení o znepokojivé životaschopnosti 
Protokolů od polského historika Janusze Tazbira:

Jako jisté ospravedlnění stoupenců spiklenecké teorie dějin může sloužit fakt, že značnou 
část materiálů obžaloby dodali sa motní účastníci různých „spiknutí“. Jezuité často a při 
různých příležitostech psali o misijních úspěších, které sklízejí na různých kontinentech. 
Ba co víc, rádi se chlubili tím, že jejich svěřenci zau jímají čelná místa v politickém životě. 
Tajemství, kterým se svo bodní zednáři snažili zahalovat svou činnost, pak dovolovalo psát 
fantastické věci o tom, co se skutečně děje na uzavřených zasedá ních jejich lóží. Totéž lze, 
mutatis mutandis, říci o uzavřenosti vět šiny židovských středisek, zdůrazňujících nadřaze-
né postavení to hoto etnického společenství jako vyvoleného národa. […] 

Mnoho badatelů dosti přesvědčivě dokazuje, že ruští revolucionáři postupně přejí-
mali zacházení s protivníky i metody boje od politické policie carismu (ochran ky). A pro-
tože bolševici působili napůl v  konspiraci, měli sklon podezírat z  téhož druhou stranu. 
Příklady bychom mohli násobit: Stalin rád obviňoval své politické protivníky ze zločinů, 
které byly ve skutečnosti spáchány na jeho rozkaz, což dokazuje mj. zavraž dění Kirova. […]

Pokud jde o hitlerovskou stranu, všimněme si, že si kladla cíle podobné těm, které 
chtěli uskutečnit údajní siónští mudrci. Ovlád nout nejprve Evropu a potom bezmála celý 
svět měli přece v plá nu němečtí fašisté, kteří nadmíru rádi využívali metod politické pro-
vokace a kteří stejně tak - před úplným uchopením moci - využívali parlamentních institucí 
a svobody tisku. To vše jsou pro středky, které za týmž účelem doporučují Protokoly. Je-
den z fran couzských badatelů dějin „třetí říše“ napsal, že „nacionálně socia-listická strana 
nemohla tolerovat tajná sdružení, protože, spolu se svým velmistrem, vlastním obřadem 
a  zasvěcením, byla jedním z  nich“. Nacisté se podle některých autorů nadmíru ochotně 
ne chávali inspirovat Protokoly a svou organizaci tvořili podle vzoru doporučovaného údaj-
nými siónskými mudrci. Odtud také jejich chorobná představivost čerpala obraz národa, 
který díky své disci plíně a organizaci může vytvořit tajnou konspiraci ve světovém měřítku 
a jejím prostřednictvím dosáhnout moci nad světem.

Protože s jezuity a zednáři, komunisty a „sionisty“ (Židy) se setkáváme v různých světa-
dílech, bylo snadné čtenářům namluvit, že všichni patří ke všemocným organizacím, které 
mají vlastní „supervládu“. Není náhoda, že další a další verze „černé legendy“ o spiknutí proti 
světu se vyznačují dalekosáhlou podobností. Je zuité, démonizující svobodné zednářství, na 
tuto organizaci pře nesli mnohé z toho, co se vyčítalo jejich řádu. Siónští mudrcové měli spo-
jovat metody působení zednářských lóží a Tovaryšstva Ježíšova, hitlerovci, jak jsem se už 
zmínil, si brali příklad z dopo ručení Protokolů, zatímco intriky Kominterny byly vykreslovány 
v podobných barvách jako počínání předcházejících „internacio nál zla“. […] 

Pronásledování jezuitů končilo někdy mučednictvím několika, ve výjimečných přípa-
dech až desítek příslušníků řádu. Obvykle však zůstávalo u vyhnání Tovaryšstva Ježíšova 
z jedné či z několika zemí. Boj proti zednářstvu znamenal v praxi zavírání lóží, konfiskaci 
jeho majetku a knihoven, propouštění lidí obviňo vaných, že nosí zástěry a lžíce, ze zaměst-
nání. Nová a nová vydání Protokolů byla naproti tomu provázena nejprve pogromy a pak 
vyhubením židovského obyvatelstva ve většině zemí Evropy.
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Z mnoha falzifikátů, které vzešly na půdě evropské kultury, právě tento nejvíc páchl 
krví, a to od samého začátku. […] Mravně ospravedlňoval holocaust mnohem dřív, než byl 
uskutečněn v praxi. […].

Protokoly byly dílem paradoxním – navzdory zjevné naivitě, ba i primitivismu dosáhly 
milionových nákladů. Jejich anonymní autoři (autor?) se stali klasiky antisemitismu. Pro-
tokoly dávají ob razu minulosti řád; vysvětlováním všeho židovským spiknutím racionalizo-
valy horor, kterým by – podle jejich tvůrců – byl svět pod vládou siónských mudrců. Lidé 
věřící v  jejich pravost nechtějí myslet na to, že oni mudrcové – navzdory své všemohou-
cnosti – nebyli s to zamezit vyhlazování vlastního národa. […]

Nelze popřít, že o popularitě Protokolů rozhodlo vítězství dvou totalitarismů, sovět-
ského a hitlerovského. V událostech roku 1917 se hledala vedoucí role údajných siónských 
mudrců, naproti tomu „třetí říše“ udělala z tohoto falzifikátu jakousi „bibli nenávisti“. Ne-
bezpečná role, kterou měli Židé hrát v dějinách svě ta, sloužila ospravedlňování jejich ma-
sového vyhlazování v  letech druhé světové války. Nabízí se však otázka, proč navzdory 
rozpadu Hitlerova státu podobně jako impéria vybudovaného Stalinem (SSSR) nadále trvá 
popularita falzifikátu […].

Jak se zdá, o stálém čtenářském úspěchu Protokolů rozhodu jí dva činitele. Za prvé 
je to dodnes trvající potřeba vysvětlovat všechny důležitější události spikleneckou teorií 
dějin. […] Čtenářský úspěch a popularita Protokolů vyplývají tedy ze sklonu k víře, že Židé 
(nebo zednáři, trockisté, agentury bez pečnostních služeb atd.) řídí svět.

Druhý důvod neslábnoucí popularity tohoto falzifikátu může me hledat v jeho literární 
formě, jež má především podobu krát kých instrukcí, které mají zůstat pro nezasvěcence 
tajné. […].29

OTÁZKY A PRAKTICKÁ ČÁST
1  Zjistěte, zda i v českém prostředí mají Protokoly své obhájce a který současný radi-

kální aktivista se podílí na oživování tohoto nebezpečného pamfletu.
2  Pokud chcete zjistit o Protokolech další informace, můžete zhlédnout dokumentární 

filmy Protocols of Zion (USA 2005) či Vérité est ailleurs ou La véritable histoire des 
Protocoles des Sages de Sion (Francie 2008).
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9 Eugenika v anglosaském světě

CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly budete znát / umět / rozumět:
–   Principům vzniku populační politiky a ozdravných hnutí.
– Teoretickým východiskům, nástrojům a cílům eugenického hnutí.
–  Vývoji eugeniky v britském impériu a v USA během 1. čtvrtiny 20. století.

KLÍČOVÁ SLOVA  Eugenika; genetika; negativní eugenické nástroje; pozitivní eugenické 
nástroje; šlechtění; USA; Velká Británie

9.1  Obecný historický úvod: zdraví populace jako mocenská 
strategie moderního státu
V úvodních kapitolách jsme zmínili některé historické události vedoucí ke vzniku raso-
vé konceptualizace skutečnosti a vysvětlili jsme si, že novodobý rasismus je součástí 
příběhu modernizace Západu, která probíhá od 18. století. Rasismus se tedy objevuje 
v podmínkách industrializované, urbanizované společnosti, v níž (mimo jiné) probíhá 
prudký populační růst. Do toho vznikají národní hnutí jako jeden z projevů emancipace, 
rodí se představa občana a jeho svobod, rozvíjejí se technologie, vědecké poznání, kapi-
talismus a posléze i socialismus. Z tohoto kvasu vyrůstá konkurenční boj mezi jednotli-
vými expandujícími evropskými státy. Boj o mocenský vliv, kolonie, trhy, území, o přežití.

Konkurenční prostředí vyvolalo požadavek na změnu strategie výkonu státní moci. 
Každý stát, ať už se jednalo o monarchii, anebo republiku, byl postaven před stejný 
úkol – efektivně využít veškerý potenciál k zajištění existence a k expanzi.

V prostředí moderních států jsou přibližně od konce 19. století zaváděny politicko-
vědecké ozdravné programy. Stát (ale i soukromé společnosti) investují prostředky 
k navýšení kvantity i kvality obyvatelstva. Aby byl navýšen potenciál každého jedince (jeho 
síla a zdraví), bylo třeba nejprve objevit kořeny této síly, usměrnit jí a účelně (racionálně) 
ji využít. Již v novověku se proto objevují instituce, které jedince vychovávají, pečují o něj, 
navyšují jeho loajalitu vůči státu, udržují jeho zdraví, dohlížejí na něj a trestají, pokud se 
odchyluje od stanovené normy. Konkrétně hovoříme o povinné školní docházce, vojenské 
výchově v kasárnách, nemocniční péči na klinikách a o vězení jako univerzální trestající 
instituci. Později se rozvíjí též systém zdravotního a sociálního pojištění, hygienických 
akcí atd.

Všechny tyto investice sledují jeden cíl – brzkou návratnost v podobě zdravé a silné 
populace, která státu zajistí úspěch v mezinárodním konkurenčním boji. Součástí mo-
censké strategie moderního státu se stala populační politika. Jelikož jsou ale prostředky 
vždy omezené, bylo třeba rozhodnout, kde se investice vyplatí, a kde ne. K tomu bylo třeba 
jednoznačně stanovit hodnotu každého jedince. A zde se ke slovu přihlásila věda, která 
slíbila, že je schopna objevit základní determinanty hodnoty  každého jedince. Francouz-
ský filozof a historik Michel Foucault si povšiml, že v průběhu novověku je člověk uzavírán 
do stále hustší sítě lékařské péče a že lékaři získávají nad společností enormní moc. 
Medicína byla v 19. století profesionalizována a lékařská péče se stala součástí lidského 
života. Konstituovaly se klinická medicína, endokrinologie, radiologie, chirurgie, anes-
teziologie, neurologie, psychiatrie. Bakteriologie, sérologie a experimentální medicína 
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poskytly nástroje pro boj s novorozeneckou úmrtností, hladem, infekcemi, otevíraly se 
otázky správné výživy, byly pořádány kampaně proti alkoholismu a pohlavním chorobám, 
vznikl nový přístup v podobě preventivní péče. Na počátku 20. století byl rozklíčován 
princip genové dědičnosti. Lidské tělo skrývalo stále méně tajemství, péče o něj byla 
efektivnější a výsledky byly hmatatelné. Ruku v ruce s tím rostlo i lékařské sebevědomí 
a touha lékařů více se podílet na vládnutí. Můžeme proto hovořit o dvou spjatých jevech. 
Na jedné straně došlo ke zvědečtění politiky, na straně druhé ke zpolitizování vědy.

Zrodila se nová lékařská elita, jejímž úkolem bylo legitimizovat státní investice 
i intervence, odhadovat zdravotní rizika v populaci, bojovat s degenerací (viz sociální 
darwinismus). Tato mocenská strategie přivedla stát k přijetí odpovědnosti za zdraví 
a za život. Individuální zdraví každého člověka se stalo věcí veřejného zájmu. Být zdravý 
bylo nyní chápáno jako povinnost jedince vůči kolektivu, národu, státu.

Jednoznačně nejznámějším příkladem symbiózy politiky a vědy, která vyústila v pro-
gram národní regenerace, byla na počátku 20. století eugenika, jejímž cílem bylo šlechtění 
člověka. Jednalo se o hnutí takřka celosvětové, protože v určitých formách se s ním setká-
váme nejen napříč celou Evropou či v USA, ale i v Rusku či jihoamerických státech. V dalších 
podkapitolách si stručně představíme dva hlavní příklady eugenických hnutí, přičemž naším 
cílem bude představit eugeniku jako integrální součást příběhu geneze rasismu.

9.2 Východiska, nástroje, cíle a principy eugeniky
Za otce eugeniky je považován britský učenec Francis Galton (1822–1911), bratranec 
Charlese Darwina. Jelikož ve 2. polovině 19. století bylo stále spekulováno o principech 
dědičnosti, i Galton byl fascinován touto záhadou. Zkoumal ji pomocí statistických me-
tod a v roce 1869 vydal spis Hereditary Genius. Zde na souboru významných osobností 
prokazuje, že společenské postavení jedince se odvíjí od jeho vrozených vlastností, 
zatímco vnější vlivy (výchova, vzdělání) mají zanedbatelný vliv.

Samotné slovo eugenika poprvé použil v roce 1883. Jedná se o novotvar složený 
z řeckých slov „eu“ a „genés“, které je možné přeložit jako „dobře narozený“. Eugeniku 
Galton definoval jako vědu, která pečuje o kvalitu lidského rodu tím, že snižuje počet 
nekvalitních jedinců a zvyšuje počet jedinců kvalitních. Konkrétně Galton volal po 
podpoře porodnosti vyšších vrstev a snížení porodnosti těch nižších. Zatímco příroda 
provádí přirozený výběr slepě a náhodně, člověk by pomocí eugeniky mohl provádět 
šlechtění vlastního rodu řízeně a efektivně, na vědeckém základě.

V eugenickém hnutí se po celou jeho existenci setkáme se snahou odlišit v po-
pulaci zdatné od méněcenných. Pokud byla pozornost eugeniků zaměřena na podporu 
porodnosti zdatných jedinců, hovoříme o eugenice pozitivní (sem by patřilo např. 
zdravotní a sociální pojištění, rodičovská dovolená, státní podpora porodnosti atd.). 
Pokud se naopak zaměřovali na vymýšlení a aplikování nástrojů omezujících reprodukci 
méněcenných, pak se jednalo o eugeniku negativní (sem by patřila izolace, nucená 
sterilizace, kastrace, či dokonce eutanazie, neboť méněcenní byli chápáni jako zby-
tečná zátěž pro zdravotní systém). Samotné rozlišení mezi těmi, kdo jsou zdatní a kdo 
jsou naopak méněcenní, bylo vágní a značně pohyblivé. Obecně ale mezi méněcenné 
spadali všichni jedinci buď zdravotně, anebo sociálně indikovaní. Hovoříme o široké 
škále – od tělesně či duševně postižených (slepci, epileptici, schizofrenici), až po zlo-
čince, prostitutky, homosexuály, tuláky, alkoholiky atd.

Na tomto místě je třeba ještě učinit malou odbočku k teoretickým předpokladům 
eugeniky. Mezi vědci na konci 19. století stále trvala debata o principech dědičnosti, 
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o způsobu fixace získaných vlastností. Ve druhé kapitole jsme připomněli principy 
lamarckismu a darwinismu, obě teorie se však na konci 19. století nacházely v krizi, 
neboť nedokázaly uspokojivě vysvětlit, jak se znak přenáší na dceřiné jedince a proč 
se některý znak projeví a  jiný ne. K tomu, aby eugenici uměli správně vybrat vhodné 
nástroje pro šlechtění, bylo ale třeba mít toto vyjasněné. Otázka zněla takto: Má smysl 
investovat do úpravy prostředí, do výchovy, hygienických opatření, když si nejsme jisti, 
zda se investice zúročí v dalších, zdravějších a zdatnějších, generacích? Tj. má smysl 
zavádět pozitivní eugenické nástroje, když neznáme princip přenosu znaků a nevíme, 
zda se získané znaky projeví v další generaci? ?

Posunem v debatě o dědičnosti získaných vlastností byla práce německého bio-
loga Augusta Weismanna (1834–1914). Ten popsal, že v těle existují dva druhy buněk 
(tělesná plazma a zárodečná plazma). Evoluce (vývoj organismu) probíhá náhodnými 
změnami zárodečné plazmy, které jinak tvoří stálý (neměnný) materiál předávaný 
z generace na generaci. Zárodečná plazma je navíc netečná vůči vnějším vlivům. 
Tento model byl následně doplněný o genetické zákony Georga Mendela (1822–1884), 
znovuobjevené na počátku 20. století. Velmi zjednodušeně lze říci, že organismus vždy 
předává sadu vloh, z nichž se jen některé stanou viditelnými vlastnostmi a ostatní zů-
stávají v genové výbavě (rozdíl mezi genotypem a fenotypem). Organismus tak může 
mít vlohy k onemocnění, které se u něj samého projevit nemusí, může je ale předat 
do další generace. Variabilita organismu je dána kombinací genové výbavy (křížením), 
vlastní geny jsou ale neměnné.

Weismannova a Mendelova teorie vedly k důležitým programovým důsledkům, 
a to nejen ve vědě. Klíčem k povaze organismu a zákonitostem jeho vývoje se staly vro-
zené vlohy, zatímco možný vliv vnějšího prostředí mohli vědci pustit ze zřetele. Jelikož 
vnější vlivy nemohou zásadním způsobem ovlivnit biologickou podstatu člověka, ztrácí 
smysl i osvícenecká víra ve všemohoucnost vzdělání, stejně tak jako liberální zásada 
rovnosti lidí. Toto nové vědecké paradigma mělo politické důsledky:

• Biologická méněcennost je neměnná.
• Biologicky méněcenné lidi nelze povznést vzděláním a úpravou vnějšího prostředí.
•  Biologicky méněcenné je možné povznést jedině „do příští generace“ – jejich 

křížením se zdatnými. To však pozbývá smyslu, neboť se ničí hodnotný genetický 
materiál zdatných.

• Rovnocennost mezi lidmi je přelud a tento ideál odporuje zákonitostem přírody.
•  Vědecky je možné (např. zkoumáním genealogie) zjistit, kdo je zdatný a kdo mé-

něcenný.
•  Politicky je racionální oddělit od sebe zdatné a méněcenné. O jedny se starat 

a druhé ze společnosti odstranit.
• Jedním ze znaků určujících zdatnost je rasa.

A zde jsme u samotných programových kořenů eugeniky jako aktivistického hnutí, jehož 
členové byli vesměs odborníky (zejména lékaři), kteří sebevědomě volali po vědecké 
reformě společnosti tím, že se postarají o její biologický základ.

9.3 Stručná historie eugenického hnutí v britském impériu a USA
Mezi významné anglické eugeniky a následovníky Galtona patří Karl Pearson (1857–1936) 
a syn Charlese Darwina, Leonard (1850–1943). Pearson pro zkoumání dědičnosti užíval 
statistické metody. V roce 1907 vznikla Eugenics Education Society (později British Eu-
genics Society), jejímž hlavním cílem byla osvětová činnost. Eugenikové se v této fázi 



 9 Eugenika v anglosaském světě    |   94

zaměřovali na pozitivní ovlivňování veřejného mínění, aby ve společnosti vznikla poptávka 
po legalizaci eugenických opatření. Též vydávali odborný časopis The Eugenics Review. 
V roce 1912 proběhl v Londýně první mezinárodní eugenický kongres. V Británii nedostávali 
eugenici státní subvence a hnutí bylo podporováno penězi významných osobností (např. 
spisovatel G. B. Shaw či politik W. Churchill).

Odborně se britští eugenikové zaměřovali na výzkum rodových linií chudých rodin 
a snažili se odhalit principy dědičnosti nežádoucích vlastností. Vyvíjeli tlak na vládu, aby 
došlo k uzákonění opatření proti rozmnožování choromyslných a slabomyslných, navr-
hovali jejich sterilizaci a izolaci od většinové společnosti. Britská vláda však zůstávala 
k výzvám po většinu času hluchá. Od 30. let a především po nástupu nacistů k moci 
v roce 1933 se v Británii začínal formovat odpor vůči eugenickému hnutí a to mezi poli-
tiky, akademiky i veřejností.

Situaci v USA značně ovlivnil trvalý problém s masivním přílivem imigrantů rozličných 
národností a ras. Proto také v 18. a 19. století zde byla dominantní teorie polygenismu, po-
mocí níž se bílí „starousedlíci“ stavěli na vrchol rasové hierarchie. Zakladatelem eugeniky 
v USA byl biolog Charles Davenport (1866–1944), který zformuloval základní třífázový plán:

a)  Shromažďování vědeckých poznatků (analýza rodokmenů, školních, soudních, 
lékařských a dalších záznamů).

b)  Popularizaci eugeniky (vydávání programových knih, učebnic, pořádání veřej-
ných přednášek).

c)  Ve spolupráci s politiky prosazení eugenických nástrojů do legislativního rám-
ce. Aktivní ozdravení společnosti pod zorným úhlem eugenických ideálů.

Davenport byl zastáncem představy, že univerzální příčinou úpadku biologické hod-
noty jedince je rasové míšení. Trvalé vylepšování rasy tedy závisí na křížení jen těch 
nejlepších. Právě v postavě Davenporta se ukazuje, že v USA byla snaha o ozdravení 
společnosti často rasově motivovaná. S podporou Carnegieho nadace otevřel v Cold 
Spring Harbor (stát New York) v roce 1910 Eugenics Record Office (dále též jako ERO). 
Ta se stala hlavním centrem eugeniky a byl zde naplňován výše zmíněný třífázový 
program.

V USA bylo hnutí široce respektováno, mělo podporu veřejnosti, ale i politiků, 
průmyslníků a finančních magnátů (např. prezident W. Wilson, vynálezce A. Graham 
Bell, průmyslník John D. Rockefeller). Konkrétní cíle eugeniky v USA lze shrnout takto:

a) Podpora selektivního křížení – tj. podpora reprodukce zdatných.
b) Sterilizace a kastrace méněcenných.
c)  Užívání inteligenčních testů pro nalezení mentálně zaostalých jedinců a pro 

nalezení rozdílů v inteligenci mezi rasami.
d) Omezení imigrace méněcenných etnických a rasových skupin do USA.

V průběhu 20. let pak byly zakládány další výbory, asociace a společnosti, díky jejichž po-
pularizační, lobbistické a publikační činnosti získala relativně malá skupina přívrženců 
ozdravného hnutí (a rasistů) nesmírný veřejný a politický vliv. Východiskem amerických 
eugeniků byla teorie o neměnnosti dědičného materiálu vlivem vnějších podmínek, 
z čehož vyplývala i nevole k zavádění hygienických opatření, vzdělávacích či sociálních 
programů. Eugenici byli přesvědčeni, že takovými opatřeními se chudoba, nízká inteli-
gence, náchylnost k nemocem, kriminální chování, prostituce, sociální vyloučení atd. 
řešit nedá a že všechny tyto patologické jevy jsou jen projevem vrozené méněcennosti. 
Daleko efektivnější bylo podle nich zavedení negativních nástrojů. Ikonickou se ve své 
době stala publikace Henry Goddarda The Kallikak Family: A Study in the Heredity of 
Feeble-Mindedness z roku 1912, v níž byla na příkladu fiktivní rodiny popsána genetická 
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předurčenost méněcennosti. Na základě této studie mohl být obhajován požadavek, 
že biologicky méněcenných lidí se nelze zbavit jinak, než invazivním zásahem do jejich 
reprodukčního života. Američtí eugenici proto volali po zavedení dvou hlavních opatření:

a)  Restrikce sňatků a vydávání zdravotních vysvědčení. Tím navazovali na 
předchozí legislativní opatření, např. zákony zakazující uzavírání sňatku ne-
mocným či zákazy smíšených manželství, které byly v roce 1913 uzákoněny 
v devatenácti státech Unie (sedmnáct jich mělo tyto zákony v platnosti ještě 
v roce 1960, k jejich prohlášení za protiústavní došlo až v roce 1967). Euge-
nikové požadovali, aby každý, kdo chce uzavřít manželství, musel nejdříve 
obdržet lékařské povolení vydané na základě vyšetření. Paralelně k tomuto 
opatření by se dařilo vytvářet celonárodní kartotéku lékařských záznamů 
o zdravotním stavu populace.

b)  Nucená sterilizace. Té se užívalo v případě delikventů (sexuálních násilníků) 
ještě před rokem 1900. Eugenikové ji ale chtěli značně rozšířit na všechny 
méněcenné jedince. První sterilizační zákon umožňující nedobrovolnou steri-
lizaci na základě lékařského vyšetření byl přijat v roce 1907 ve státě Indiana. 
V prvních letech ale nebyl příliš uplatňován (do roku 1922 bylo provedeno pouze 
3 200 sterilizací na trestancích, šílencích, epilepticích a slabomyslných – všech-  
ny tyto jevy byly považovány za dědičné). Ke zlomu došlo v roce 1924 ve 
státě Virginia, kde byla uzákoněna sterilizace všech pacientů pobývajících 
ve státní kolonii pro epileptiky a slabomyslné. Zároveň zde bylo třeba pojis-
tit, aby lékaři provádějící sterilizace ve větším rozsahu interpretace zákona 
(tj. podvazování alkoholiků, prostitutek, tuláků atd.) nebyli postihováni. Byl 
proto vytvořen modelový případ Carrie Buckové, která byla v roce 1924 podle 
nového zákona sterilizována. Její případ se dostal až k Nejvyššímu soudu, 
kde posloužil jako precedent. Soudce nejvyššího soudu Holmes v roce 1927 
pronesl rozsudek, v němž schválil zákonnost opatření a potvrdil, že společ-
nost má právo omezit někoho na reprodukci. Od té chvíle se sterilizace za-
čala uplatňovat masově. Zákon byl přijat ve 33 státech Unie a celkový odhad 
podvázaných jedinců (do 80. let) byl přibližně 65 000, povětšinou šlo o ženy, 
často o míšence, Afroameričany, Hispánce, indiány atd.

USA nebyly ve snaze o eugenicky motivovanou nucenou sterilizaci osamělé. Stejné 
opatření bylo v průběhu 30. let přijímáno napříč Evropou: např. Dánsko, Island, Norsko, 
Estonsko, Švédsko. V Německu, kterému se budeme věnovat v příští kapitole, byl zákon 
přijat na základě amerického vzoru již v roce 1933.

Ve snaze o vylepšování potenciálu byly zaváděny i některé pozitivní nástroje. 
Pravidelně byla vyhlašována soutěž „Fitter Families Contest“, v níž odborná porota vy-
hodnocovala zdraví dětí, jejich tělesné i duševní vlastnosti, rodinné zázemí atd. a vítězům 
udělovala bronzové medaile. V zájmu navyšování porodnosti doporučovali někteří členové 
hnutí i uzákonění polygamie.

Jedním z  významných představitelů eugeniky v  USA byl Madison Grant 
(1865–1937), který byl přesvědčený, že dědictví Velké francouzské revoluce, idea rov-
nosti a demokratismus, je počátkem konce bílé rasy. Varoval před hordami imigrantů 
(zejména Židů a Východoevropanů), které pro Američany znamenají bezprostřední evo-
luční hrozbu. V roce 1916 Grant vydal své klíčové dílo Passing of the Great Race, v němž 
(ovlivněn Gobineauem, Chamberlainem a Ripleyem, Galtonem v eugenice a Davenportem 
v mendelovské genetice) rozvíjí stereotypizovanou představu o vlastnostech hlavních 



 9 Eugenika v anglosaském světě    |   96

ras a obhajuje myšlenku o nebezpečí mezirasového křížení. Grant hovoří o nutnosti 
segregace všech méněcenných do ghett, propaguje antikoncepci, zákaz mezirasové-
ho míšení, omezení imigrace a sterilizaci. Grantova představa „vědeckého rasismu“ je 
založena na třech axiomech:

(1) Lidský druh je rozdělen na odlišné, hierarchizované poddruhy a/nebo rasy, přičemž 
Nordická rasa je na vrcholu této hierarchie; (2) intelektuální, morální, kulturní vlastnosti 
a temperament každé rasy je neměnný, koreluje a dědí se s neměnnými fyzickými vlast-
nostmi a geny těchto vlastností jsou neovlivnitelné prostředím (3) rasové míšení má za 
výsledek návrat k primitivnímu, méněcennému typu, tudíž musí být podniknuto eugenic-
ké měření, aby byla nadřazená rasa ochráněna před degenerací.30

Kniha Passing of the Great Race je považována za vrcholné dílo amerického rasismu 
a údajně měla inspirovat i Hitlera, který ji v dopise Grantovi nazval „svou Biblí“.

V závěru kapitoly č. 2 jsme připomněli Alfreda Bineta a jím vyvinuté testy inteli-
gence. Do USA je zaváděl Goddard, který byl přesvědčený, že právě inteligenční kvocient 
je jednoznačným důkazem biologické hodnoty individua a že inteligenční testy jsou 
nástrojem, pomocí nějž mohou být odděleni zdatní od méněcenných. Goddard, stejně 
jako Grant, upozorňoval na nebezpečí v podobě mas imigrantů z východní Evropy, kteří, 
pokud zanechají v Americe své potomky, budou příčinou neustálého přibývání slabomy-
slných v populaci.

Již v roce 1913 byla na Ellis Islandu spuštěna procedura inteligenčních testů, které 
museli absolvovat nově příchozí imigranti. Pomocí testů byla u ohromného množství 
příchozích (i přes 80 %) prokázána slabomyslnost, a masivně tak rostl počet deportací 
do zemí původu.

Proslulé se staly plošné armádní testy inteligence z doby, kdy USA vstoupily do 
války (1917). Bylo testováno 1,75 milionu rekrutů a výsledky byly zdrcující: mentální věk 
průměrného Američana byl vypočítán na 13 let, téměř u 50 % bělochů a 90 % Afroameri-
čanů byl diagnostikován kretenismus. Výsledky se objevily v knize A Study of American 
Intelligence (1923) a byly přijaty jako důkaz o hrozícím zániku rasy vlivem imigrace. Výsled-
ky IQ testů tak nahradily měření z dob kraniologie a frenologie a posunuly argumentaci 
eugeniků na „vědečtější“ úroveň. O neprůkaznosti testů a zvrácenosti podobných měření 
pojednal v knize Jak neměřit člověka Stephen J. Gould (česky 1998).

Důsledkem těchto měření bylo urychlené omezení imigrace. Potřebnou iniciativu 
vykonal Madison Grant, který oslovit rasisty a eugeniky činné v politice a díky náklonnosti 
prezidenta Coolidgeho byl v roce 1924 schválen Immigration act, který stanovil roční 
kvótu imigrantů jakékoliv národnosti na 2 % počtu příslušníků této národnosti, žijících na 
území USA v roce 1890. Zákon byl platný až do roku 1952 a po nástupu nacistů k moci 
v Německu znemožnil Židům a politickým oponentům nacismu utéct do USA.

Na úplný závěr opakujeme, že mezi hlavní představitele americké eugeniky patřili 
Davenport, Grant, Goddard a Laughlin, který v roce 1936 obdržel čestný doktorát v Ně-
mecku na Univerzitě v Heidelbergu. Eugenické hnutí mělo v USA podporu zdravotnických 
institucí a finančně bylo zajištěno příspěvky a granty nadacemi korporátů (Carnegie, 
Rockefeller). Američtí eugenici úzce spolupracovali se svými německými kolegy a obě 
tyto národní školy se držely ve vzájemné úctě a respektu.

30 Sussman 2014, s. 90 (vlastní překlad).
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Davenport a  jeho následovníci v  eugenickém hnutí přinesli biologický determinismus, 
rasové předsudky a aktivní eugenickou agendu až k Hitlerovu nacistickému režimu. Ve 
skutečnosti to byla eugenická „věda“ a přísný biologický determinismus, které vytvořily 
páteř nacismu.31 

K zániku hnutí v USA došlo jednak generační výměnou (většina zakladatelů umírá ve 
30. a 40. letech), diskreditací při objevování hrůz nacistické aplikace eugenických principů 
či z důvodu zániku financování (takto byla ERO uzavřena v roce 1939). Též se změnilo 
vědecké paradigma (Franz Boas založil školu kulturní antropologie, v níž je pozornost 
vědce věnována výhradně vlivu vnějších faktorů na kulturní život společenství). Jak jsme 
ale viděli výše, mnohá zákonná opatření zůstala v USA platná dlouho po 2. světové válce.

SHRNUTÍ KAPITOLY
Hnacím motorem eugeniky byl všeobecný strach z degenerativních vlivů moderního 
městského způsobu života v  industriálních podmínkách, snaha nalézt příčiny vzniku 
a mechanismus přenosu různých patologií. Eugenikové též užívali pseudonáboženský 
slovník, a stavěli se do role apoštolů evangelia budoucnosti, či dokonce tvůrců – demiur-
gů nového života. Byli přesvědčeni, že společnost potřebuje terapii a ve jménu zdravé 
budoucnosti si uzurpovali právo po intervencích nejen do veřejného, ale především do 
soukromého života. Přívržencům eugenického hnutí se podařilo na mnoha místech na 
světě přesvědčit politiky k zavedení negativních i pozitivních opatření; k  investování 
nemalých erárních prostředků za účelem vytvoření homogenní a zdravé společnosti. 
Můžeme tedy v této souvislosti hovořit o symbióze vědy (medicíny) a politiky.

Největšího rozkvětu doznalo eugenické hnutí v meziválečném období, kdy ozdrav-
né argumenty a zvláště pak tlak na navyšování kvality a kvantity národní populace byl 
legitimizován hrozivými důsledky první světové války. Nejčastěji zmiňovanými problémy 
byly depopulace, diferenční plodnost a kontraselekce, tzn. celkový pokles natality, zvláště 
znepokojivý ve vyšších sociálních vrstvách, který byl doprovázen zvyšujícím se počtem 
sociálně a zdravotně indikovaných jedinců. Po celém světě docházelo k institucionalizaci 
národních eugenických škol, které se lišily v doporučovaných metodách a nástrojích, 
pomocí kterých měl být neblahý vývoj odvrácen. Při jejich výběru hrály významnou roli 
sdílené (či nesdílené) přesvědčení o dědičnosti získaných znaků, víra v moc selekce, či 
naopak přesvědčení o významu hygieny. Zejména v anglosaské a německé odnoži byly 
pro boj s prvky oslabujícími společnost často hledány nástroje invazivního charakteru, 
ústící v omezení reprodukce zdravotně, sociálně a rasově indikovaných jedinců.

Došlo k nárůstu biologických disciplín a biologie byla chápána jako vědecký před-
poklad rozsáhlé reformy společnosti. Poskytovala argumenty, které ospravedlňovaly 
kontrolu populace. Věda produkovala, často na politickou poptávku, nová dogmata, která 
měla sloužit jako výztuha politickým ideologiím. Můžeme tak shrnout, že věda plnila 
funkci nejen osvětovou ale zejména legitimizační. Ospravedlňovala politickou proměnu 
společnosti.

Eugeniku ve většině západního světa je třeba chápat souvztažně k nástupu raso-
vého protekcionismu. Roli pionýrů v eugenické regeneraci společnosti sehrály Spojené 
státy. To se ale brzy změnilo a do čela hnutí se záhy po událostech roku 1933 postavilo 
nacistické Německo. Právě jemu se budeme věnovat v následující kapitole.

31 Tamtéž, s. 47 (vlastní překlad).
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OTÁZKY A PRAKTICKÁ ČÁST
1 Proč moderní stát investuje prostředky do zdraví svých občanů?
2  Popište principy negativní a pozitivní eugeniky. Které nástroje byly představiteli hnutí 

doporučovány a proč?
3  Jaké „úspěchy“ ve formě legislativních změn zaznamenalo hnutí v USA?

ODKAZ NA LITERATURU
•  FOUCAULT, Michel: Je třeba bránit společnost: kurs na Collège de France 1975–1976. 

Praha: Filosofia, 2005, s. 215–236.
•  FOUCAULT, Michel: Vůle k vědění. Dějiny sexuality I. Praha: Herrmann & synové 

1999, s. 155–186.
•  GOULD, Stephen J.: Jak neměřit člověka. Pravda a předsudky v dějinách hodnocení 

lidské inteligence. Praha: NLN 1998.
•  PROCTOR, Robert N.: Rasová hygiena. Lékařství v době nacismu. Praha: Academia 

2009.
•  SUSSMAN, Robert W.: The Myth of Race. The Troubling Persistence of an 

Unscientific Idea. Cambridge-London: Harvard University Press 2014, s. 43–106.
• TURDA, Marius: Modernism and Eugenics. New York: Palgrave Macmillan 2010.



 10 Rasová hygiena a nacismus: Zbožštění rasy    |   99

10  Rasová hygiena a nacismus:  
Zbožštění rasy

CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly budete znát / umět / rozumět:
– Rasismu jako integrální součásti ideologie národního socialismu.
– Eugenickým nástrojům ozdravného hnutí v nacistickém Německu.

KLÍČOVÁ SLOVA  Ideologie nacismu; mýtus rasy; politizace vědy; rasová hygiena; 
eugenická opatření

V průběhu předchozích kapitol jsme postupně prošli množství souvislostí (především 
historicko-filozofických), které tvoří kontext nástupu ideologie rasismu a rasistických 
politických režimů. Postupně se rasismus stal politickým programem, který ospravedl-
ňoval mocenské vztahy založené na biologicky definované nerovnosti.

Ve 20. století patří mezi nejznámější otevřeně rasistické režimy nacistické Ně-
mecko, Jihoafrická republika v období apartheidu a do jisté míry i USA v období rasové 
segregace, které formálně skončilo v roce 1968 (fakticky jsou projevy rasismu patrné 
dodnes). Jakkoliv jsou si jednotlivé režimy vzdálené, nesou společně tyto typické znaky:

•  Rasové předsudky a xenofobie jsou zakomponované do jasné ideologie (která, 
není-li uposlechnuta, vyvíjí na vzbouřence represivní sílu).

• Teze o rasovém rovnostářství je považována za herezi popírající přirozené zákony.
•  Ideálem je zachování čistoty rasy. Rasa je klíčovou hodnotou pro zakonzervování 

kastovního systému společnosti. Smíšená manželství jsou kriminalizována.
•  Segregace je legalizována (vyloučení není nahodilým projevem diskriminace, 

naopak je součástí legislativního rámce).
•  Příslušníci méněcenných mají ze zákona omezený přístup ke zdrojům a příleži-

tostem.
• Příslušníci méněcenných ras ztrácejí občanská práva.

Cílem této poslední kapitoly je připomenutí principů rasistické ideologie na příkladu 
nacistického Německa. Podíváme se, jakou podobu zde mělo ozdravné (eugenické) hnutí 
a jaké důsledky mělo zbožštění rasy, která se stala ústřední hodnotou režimu.

10.1 Rasová hygiena
V Německu měl tradici sociální darwinismus, postavený na požadavku státních intervencí, 
které by zastavily degeneraci společnosti. I mezi některými lékaři panovala představa, že 
přemíra zdravotní péče oslabuje člověka a dává přežít méněcenným, kteří se pak množí 
daleko rychleji než zdravé společenské elity. Péče o slabé byla chápána jako vyhazo-
vání prostředků na záchranu neužitečného jedince, které vede ke zchudnutí a oslabení 
národního celku. Němečtí eugenici na jedné straně odmítali antikoncepci i ženskou 
emancipaci (obojí vede k poklesu porodů), na druhé straně volali po restriktivních opat-
řeních v oblasti reprodukce méněcenných. Stejně jako v případě ozdravných hnutí jinde 
ve světě tak bojovali s depopulací a kontraselekcí.
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V roce 1904 založil německý biolog a lékař Alfred Ploetz (1860–1940) časopis 
Archiv pro rasovou a sociální biologii (Archiv für Rassen und Gesellschaftsbiologie) a o rok 
později společně s psychiatrem Ernstem Rüdinem (1874–1952) založili Společnost pro 
rasovou hygienu (Gesellschaft für Rassenhygiene), první eugenickou společnost na světě. 
Autorství termínu „rasová hygiena“ je přisuzováno Ploetzovi, který jím mínil péči o biolo-
gicky definované společenství. Program hnutí spočíval v „racionalizaci sexuálního života“ 
a měl vést ke „zdokonalení lidstva“.

Brzy měla Společnost své pobočky v Berlíně, Mnichově i Freiburgu, kde se an-
gažovali pozdější významní představitelé rasové hygieny v době nacismu, Fritz Lenz 
(1887–1976) a Eugen Fischer (1874–1967). Společnost též udržovala vztah s Gobineau-
ovou společností v Štrasburku a nepřekvapí, že mezi členy cirkulovaly myšlenky o nad-
řazenosti nordické rasy. V počáteční fázi však nebyl integrální součástí rasové hygieny 
antisemitismus (např. Ploetz chápal árijce i Semity shodně jako kulturní rasy).

Někteří členové Společnosti též odmítali představu čisté rasy a rasovou hygienu 
chápali jako dlouhodobou preventivní lékařskou péči o „zárodečnou plazmu“. V počáteční 
fázi mělo německé eugenické hnutí své podporovatele i mezi socialisty, kteří v hygieně 
spatřovali druh státního plánování a racionalizaci výrobních prostředků. Hnutí tedy původ-
ně nebylo politicky jednolité, nicméně po 1. světové válce v něm převážily konzervativní 
a nacionalistické síly. Začalo se rozlišovat mezi mezinárodním „Eugenik“ a domácím 
„Rassenhygiene“, jejíž podstatnou součástí se stalo dogma o nadřazenosti nordické rasy. 
Rok 1933 byl mnohými chápán jako příchod nového věku, v němž je německá společnost 
a  její správa postavena na rasově-biologických základech. Stejně jako v případě USA 
i v Německu zvítězilo vědecké paradigma o neměnnosti genetického materiálu, které 
ústilo do kritiky představy, že společnost lze ozdravit sociálními reformami.

Ke konci Výmarské republiky rasová hygiena přerostla odbornou lékařskou diskuzi 
a stala se součástí politického programu nacismu. Lékaři přitom hráli vedoucí úlohu od-
borných garantů. Nacisté užili vědecký a lékařský slovník v politickém boji. Své oponenty 
diskreditovali tak, že je označili jako méněcenné a v dobách hospodářské krize slíbili, že 
společnost ozdraví od všech parazitů, cizích elementů či přímo že vyříznou rakovinový 
nádor na těle Německa. Lékařské metafory v politickém slovníku jsou dalším z dokladů 
výše popsané nebezpečné symbiózy vědy a politiky.

Krátkou dobu po nástupu Hitlera k moci v roce 1933 bránila přijetí eugenicky 
motivovaných zákonů výmarská ústava, nicméně po požáru Reichstagu opadly veškeré 
mechanismy parlamentní kontroly a nástupu nového zákonodárství již nic nebránilo 
v cestě. Ve 30. letech se tak Německo stalo vlajkovou lodí eugenického hnutí. Američtí 
eugenikové tuto situaci sledovali s obdivem, ale i se závistí.

Nacisté si po nástupu k moci přivlastnili Ploetzovu práci a vlastní ideologii pak 
popisovali jako politický výraz znalostí biologie. Ploetze nazvali objevitelem biologických 
základů německé společnosti, a sami sebe pasovali do odborníků, kteří o tyto zákla-
dy budou pečovat. Ploetz byl na sklonku svého života jmenován čestným profesorem 
rasové hygieny a v roce 1937, ve svých 77 letech, vstoupil do NSDAP. U Ploetze je ale 
třeba zdůraznit, že odmítal dobově oblíbenou představu o očistné funkci války, v níž se 
urychlí proces přírodního výběru. Válku naopak chápal jako pohromu, neboť v jejím kotli 
zpravidla umírají ti nejzdatnější.

Institucionalizace rasové hygieny má své kořeny ještě před nástupem nacistů 
k moci. Např. Ústav císaře Viléma pro antropologii, nauku o lidské dědičnosti a eugeniku 
(Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik) byl založen 
v roce 1922. Hlavním úkolem Ústavu, jehož dlouholetým ředitelem byl Eugen Fischer, 
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byl boj s degenerací německého národa. V Ústavu se studovaly dědičné choroby, alko-
holismus, prováděl se genealogický a demografický výzkum atd. Na jedné straně byla 
činnost Ústavu seriózní (např. výzkum původu Downova syndromu), na straně druhé, po 
roce 1933, plnil i politická zadání (např. školení lékařů SS, výzkum vlivu radiace na gene-
tický materiál, sestavování antropologického profilu obyvatelstva v protektorátu Čechy 
a Morava, rasově-biologický výzkum německo-českých manželství, popř. zpracování 
materiálů zasílaných z koncentračních táborů).

10.2 Ideologie národního socialismu: mýtus rasy
Nacisté učinili z rasy centrální pojem své ideologie, nicméně zde je třeba zdůraznit, že 
hlavním ideologem nacismu nebyl Adolf Hitler. Ten se sice projevoval jako antisemita, 
rasista a nacionalista, hlubší zakotvenost tezí do uceleného ideového systému u něj 
však nenalezneme. Tím, kdo vytvářel pevnou argumentaci stranického jazyka, byl Alfred 
Rosenberg (1893–1946), rodák z Revalu (dnes Tallinn v Estonsku), sám etnický míšenec.

Rosenberg studoval v Rize a v Moskvě, odkud po bolševické revoluci uprchl v roce 
1918 do Bavorska. Zde se jako aktivní člen radikálních antibolševických kruhů záhy setkal 
s Hitlerem, kterému učaroval. Byl redaktorem stranických tiskovin a postupně získal po-
zici jakéhosi hlavního intelektuála nacistického hnutí. Jeho klíčové dílo, Mýtus dvacátého 
století (Der Mythos des 20. Jahrhunderts) vyšlo sice až v roce 1930, nicméně Rosenberg 
na něm pracoval již od roku 1917 a hlavní teze měl hotové ve 20. letech. Knihy se prodalo 
na dva miliony výtisků a lze ji považovat za nejúplnější vyjádření podstaty nacismu.

Mezi díla, která Rosenberga nejvíce myšlenkově ovlivnila, patří Chamberlainovy 
Základy 19. století a vedle nich Protokoly sionských mudrců. Motivy z obou, tj. interpretaci 
historie jako souboje ras (střet, v němž je úspěch rasy určen vrozenými dispozicemi) 
a představu o rozsáhlém židovském spiknutí, které přivede svět do nadvlády židovské 
rasy, tvoří základní linku Rosenbergova díla.

Jeho „filozofie“ stojí na tzv. mýtu krve, představě, že společenství lidí je definováno 
biologickými znaky. Přirozeně tedy existují rasy, přičemž každá rasa (soubor biologických 
znaků) má svou „Rassenseele“ (rasovou duši), díky které toto společenství tvoří organic-
kou jednotu. Představa rasově podmíněných duší samozřejmě předpokládá korelaci mezi 
tělesnými vlastnostmi a mentálními schopnostmi, charakterem, hodnotovým systémem, 
kulturními statky atd. Biologické znaky, které se ve společenství dědí, chápal Rosenberg 
jako neměnné, a tudíž musela v jeho výkladu být neměnná i rasová duše. Každá rasa má 
svou duši a každá duše má svou rasu. Takto vysvětlil, proč není možné, aby se příslušník 
rasy postupem času asimiloval v cizí rase. Zároveň mohl Rosenberg za největší hrozbu 
pro existenci společenství označit míšení, v němž se rozpouštějí biologické znaky, a tudíž 
i rasová duše, a zaniká tím organická jednota.

Rosenberg nikde nedefinuje, co přesně myslí termínem „mýtus rasy“, obecně lze 
ale říci, že se jedná o duchovní, morální a ideologickou vnitřní soudržnost rasy. K udržení 
životní síly rasy je třeba mýtus rasy zformulovat do náboženství, v němž bude lidský 
rozum a vůle uveden v soulad s „duchem rasy“ a kde vše ustoupí potřebám životní síly 
rasy tak, aby se ona mohla realizovat.

Každá společenská forma, každý stát, každá kultura je produktem (výsledkem 
životní síly) dominantní rasy, přičemž na vrcholu rasové hierarchie stojí nordická rasa 
(termíny indoevropský, indogermánský, árijský, germánský a nordický užíval Rosenberg 
jako ekvivalenty). O výsadní postavení, o historickou úlohu tvůrců kultury a vládců světa 
měli nordickou rasu připravit Židé, a proto je nyní třeba, aby se nordická rasa obrodila 
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a navrátila se na místo, které ji přirozeně náleží. Za tímto cílem vede rasu náboženství 
zasvěcené obnově její životní síly.

Podle Rosenberga je třeba odvrhnout křesťanství, které se stalo náboženstvím 
zbastardizovaných duší lidí bez rasy. Je třeba učinit návrat k prapůvodní víře v germánská 
božstva. Zároveň musí dojít k syntéze náboženství a veřejné politiky, jejímž symbolem se 
má stát černá svastika. Národní socialismus přivede k životu novou německou národní 
církev, která obnoví prastaré hodnoty odvěké hrdinské minulosti. Na rozdíl od křesťanství, 
které je náboženstvím otroků, má tato nová víra být náboženstvím hrdinů.

Největší hrozbou jsou pro nordickou rasu Židé, v  jejichž rasové duši nalézáme 
opačné hodnoty. Podle Rosenberga jsou materialističtí, sobečtí individualisté a svou 
přítomností rozvracejí základy tradičního pospolitého života Němců. Rozvracejí svět mocí 
peněz, které vlastní a spřádají tajné plány na jeho konečné ovládnutí. K tomuto účelu 
se prý neštítili spojit s podřadnými rasami východu a způsobili bolševickou revoluci. 
Rosenberg označuje Židy za smrtelné nepřátele lidstva.

Jednou ze základních ideologických složek nacismu je důraz na vůdcovský princip 
a pospolitost. Hovoří-li Rosenberg (stejně jako před ním Chamberlain) o nezkrotné svo-
bodě nordického člověka, vždy ji svazuje s povinností vůči komunitě. Svoboda, věrnost 
vůdci, svědomitost, plnění povinností a věrnost byly všechno součásti morálky, které 
vyrůstaly přímo z biologické podstaty nordické rasy. Příslušník takové rasy poslouchá 
svého vůdce, protože ví, že jsou oba zosobněním stejné rasové duše, a jelikož sdílí stejnou 
podstatu, nemůže politika vůdce sledovat jiné zájmy než zájmy rasového společenství. 
Tím hlavním zájmem je pak seberealizace ve smyslu naplňování příkazů krve, životní síly. 
Uskutečňování tvořivého potenciálu rasové duše.

Protože se potenciál rasy snižuje, je-li integrita společenství narušena přítomností 
nižších ras, je třeba, aby společenství chránilo svou rasovou čistotu. Jelikož je v této 
interpretaci hlavním nositelem kultury nordická rasa, platí zvláště pro ni zákaz míšení. 
Zachování rasové čistoty Rosenberg představuje jako „morální povinnost“.

Rosenbergovy myšlenky tvořily podstatu nacismu od samého počátku. Byl jimi 
hluboce ovlivněn Hitler, když ve vězení sepisoval Mein Kampf. Pro propagandistické účely 
byl sice Mýtus sám o sobě nepoužitelný, neboť byl příliš rozsáhlý a obtížně stravitelný 
(proto též nebyl nikdy prezentován jako oficiální publikace strany), ovšem posloužil jako 
akademické zdůvodnění věroučného systému nacismu, jako logický základ politických 
hesel a dogmat, kterými byly systematicky indoktrinovány masy. Nacismus byl politickým 
náboženstvím (náboženstvím krve), v jehož středu byla, jako zlaté tele, uctívána rasa.

10.3 Lékaři a nacismus
Nacisté se k lékařům obraceli jako k základu svého hnutí a lékaři se dobrovolně postavili 
do předvoje řešení rasové otázky. Lékaři patřili mezi první přívržence nacismu, v roce 
1929 byl založený Nacionálně socialistický německý svaz lékařů (NS-Deutscher Ärzte-
bund), jehož cílem měla být očista německé lékařské obce od židobolševismu. Ještě 
před nástupem Hitlera k moci v roce 1933 bylo ve Svazu takřka 2 800 lékařů. Do NSDAP 
vstupovali lékaři v počtech převyšujících jiné profesní skupiny a uvádí se, že postupně 
do strany vstoupilo na 75 % všech lékařů. V roce 1943 měl mít Svaz až 46 000 členů.

Lékařská podpora nacismu byla převážně oportunní. Mladí lékaři viděli ve vy-
lučování Židů z  lékařské profese příležitost pro vlastní růst. Též vycítili, že v novém 
režimu, postaveném na biologickém determinismu, budou v roli vědeckých autorit 
legitimizujících politická jednání. Lékařská obec byla záhy po roce 1933 uniformována 
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do jednotné hierarchické struktury podléhající vedení Svazu – a ten zase podléhal ve-
dení NSDAP. To vedlo k faktickému zániku německých lékařských profesních spolků 
a jejich sjednocení pod nacistickým vedením.

Dále došlo ke kontrole a rozsáhlým změnám v lékařském odborném tisku. Vznikly 
rubriky týkající se rasové hygieny či přehledy tisku k eugenice. Odborný tisk plnil tedy 
i propagandistickou (indoktrinační) funkci. Proběhly změny ve školství. Výuka rasové 
hygieny se stala součástí univerzitního kurikula. Profesorské stolce rasové hygieny 
byly ustanoveny na významnějších univerzitách a obor se stal povinnou součástí výuky 
lékařů. Přibyly též kurzy válečného lékařství, rasového práva, genealogie atd. Pro účel 
dalšího školení lékařů a zdravotního personálu bylo založeno do roku 1937 na 300 ško-
licích středisek, kde se přednášely novinky z manželského poradenství, sterilizačních 
technik atd. Mimo to nacisté založili řadu lékařských škol (např. Lékařskou akademii 
SS v Berlíně).

Od roku 1934 prováděl koordinaci sjednocení veškerého školení a propagandy 
v oblasti populační a rasové politiky Rasově politický úřad NSDAP (Rassenpolitisches 
Amt der NSDAP). Úřad pořádal veřejná setkání, školení, školní akce, veřejná promítání 
atd. Ve statisícových nákladech vydával časopis Neues Volk. Úřad se podílel na přípravě 
většiny rasových programů Říše, např. zákonu o sterilizaci, na přípravě norimberských 
zákonů atd. Též zde byly analyzovány standardy rasové čistoty a vydávána potvrzení 
o původu. Potvrzení bylo nutnou podmínkou pro vstup do státní správy či pro uzavření 
manželství (pro vstup do NSDAP bylo třeba doložit rodokmen až do roku 1800).

10.4 Vyloučení Židů ze zdravotnictví a z veřejného života
Postupně byli z lékařské profese vyloučeni Židé, sociální demokrati a komunisté. Odha-
duje se, že před nástupem nacistů bylo cca 13 % všech lékařů židovského původu. Ve 
společnosti proto byl systematicky rozdmýcháván antisemitismus. Židé byli obviněni 
z toho, že ve spolupráci s pojišťovnami kšeftují se zdravím německého národa. Byl 
kritizován jejich údajný nedostatek citu k pacientovi. Jelikož vztah lékaře s pacientem 
má být důvěrný, objevily se argumenty pro vyloučení Židů ze zdravotnictví tak, aby Žid 
neléčil osobu německé krve. Represe postupovaly rychle. Nejprve byly osoby neněmec-
kého původu odstraněny ze státní správy a vzápětí i z pojišťoven, což Židům de facto 
znemožnilo pracovat pro státní systém zdravotnictví. Postupně byli odejiti i z univerzit, 
a tím i z fakultních nemocnic.

Od roku 1934 začala nacistická vláda požadovat potvrzení o původu i od lékárníků. 
Po roce 1938 Židé již nesměli studovat na německých univerzitách. V roce 1938 byla 
Židovským lékařům odebrána lékařská licence, a mohli tak léčit jen další Židy. Celko-
vě mezi léty 1933 a 1941, kdy byla uzákoněna povinnost nosit na veřejnosti Davidovu 
hvězdu, bylo vydáno na 250 zákonů, dekretů a nařízení vedoucích k systematickému 
vyloučení Židů z veřejného života. Přibližně 270 000 říšských Židů (z celkového počtu 
asi půl milionu osob) opustilo Německo mezi lety 1933–1941.

Stejně jako Židé byla kritizována i tzv. židovská věda. Údajně přináší postupy, 
témata, metody, které se německé vědě protiví, a je chaotická, což je dáno nečistým 
původem Židů.

Na Židy se útočilo jakožto na kapitalisty i socialisty, materialisty i formalisty. Byli považo-
váni za příčinu kapitalistického chaosu, i bolševické tyranie a viněni z toho, že vytvářejí 
záhadné finanční kruhy, které mají převzít kontrolu nad světovým hospodářstvím. […] Židé 
berou Němcům práci nebo vnášejí do lékařské profese ‚materialistického‘ či ‚apatického‘ 
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ducha. Aby Židé mohli být zničeni, museli napřed v očích nacistických lékařů ‚onemoc-
nět‘  – byli proto prezentováni, slovy jednoho lékaře, jako ‚bacil nemoci stravující tělo 
německého národa‘. Z Židů a dalších společenských, sexuálních a politických menšin se 
staly ‚nežádoucí elementy‘, a pak – za pomoci lékařů – i ‚životy nehodné žití‘.32

10.5 Negativní eugenické nástroje na ochranu rasy
Již v červenci 1933 byl vytvořen expertní výbor pro populační a rasovou politiku a byl 
přijat tzv. zákon o sterilizaci (úplně: zákon o zabránění početí dědičně nemocného potom-
stva). Na veřejnosti v té době probíhala masivní kampaň, jejímž cílem bylo vzbudit strach 
z kontraselekce a rostoucího počtu degenerovaných, dědičně zatížených a míšenců, 
kteří ujídají ze společných peněz. O sterilizaci v Německu rozhodovaly soudy dědičného 
zdraví a katalog genetických nemocí, kvůli nimž mohla být nařízena sterilizace, byl dlouhý 
(slaboduchost, schizofrenie, slepota, hluchota, maniodepresivní šílenství, epilepsie, al-
koholismus atd.). Zákon o sterilizaci byl prezentován jako ochrana zdraví celku, a nikoliv 
jako kárný prostředek. Sterilizace měla být „oběť jedince přinesená v důsledku osobní 
tragédie“ (narození s defektem). V roce 1934 bylo zřízeno 181 soudů, které si po roce 
1935 též do agendy přidaly dohled nad naplňováním norimberských zákonů (podrobněji 
níže). Jen během prvního roku rozhodovaly soudy o 85 000 žádostech, přičemž pozitivně 
rozhodly v 90 % případů. Rozšíření zákona z roku 1935 povolovalo (de facto nařizovalo) 
potraty u geneticky postižených žen. Celkově bylo sterilizováno mezi 350 000 až 400 000 
osobami, přičemž většina sterilizací byla provedena během prvních 4 let platnosti zá-
kona. Celkový počet sterilizovaných dosáhl takřka 1 % německé populace. Lékaři spolu 
soutěžili v plnění sterilizačních kvót. V některých případech byla sterilizace prováděna 
rentgenovými paprsky, což se rovnalo kastraci. Další vlna sterilizací pak probíhala na 
dobytých územích v průběhu 2. světové války.

Od počátku byly slyšet hlasy, že sterilizace k ochraně německé rasy nestačí. V roce 
1935 byly proto přijaty jednak tzv. norimberské zákony, z nichž je třeba zmínit zejména 
(A) Zákon o říšském občanství, v němž jsou rozlišeni říšští občané od státních příslušní-
ků a (B) Zákon na ochranu německé krve a německé cti, který zakazoval styk a uzavírání 
sňatků mezi árijci a Židy. K norimberským zákonům pak o něco později přibyl ještě Zákon 
o ochraně dědičného zdraví německého lidu, který snoubencům ukládal povinné lékařské 
vyšetření před uzavřením sňatku.

Cílem zmíněných zákonů bylo 1) zbavení osob neněmecké krve politických práv 
a 2)  legalizace státních intervencí do rodinných a reprodukčních vztahů. Trestem za 
porušení zákonů bylo uvěznění i poprava. Provádění norimberských zákonů umožňovala 
i síť již dříve vybudovaných předmanželských poraden (zakládaných již za Výmarské 
republiky). Během vlády nacistů byly zavedeny pravidelné preventivní prohlídky a jednou 
z ambicí nového režimu bylo vybudovat zdravotní registr celé populace. Všechna opatření 
vedla k prudkému nárůstu zdravotní byrokracie. Z lékařů se stali úředníci a jejich počet 
prudce stoupal i přes vyloučení Židů z lékařské profese.

V roce 1939 spustil Adolf Hitler tajný program „eutanazie“, během kterého bylo do 
roku 1941 usmrceno v německých nemocnicích cca 70 000 lidí. Jednalo se o nácvik na 
rozsáhlejší operaci, v níž měli být likvidovány osoby biologicky a rasově podřadné, tedy 
Židé, homosexuálové, Romové, Sintové atd.

Debata o ukončování životů se vedla již delší dobu. Hlavní motivací (byť argu-
menty byly jiné) byly ekonomické důvody. Nacistická propaganda se snažila společnost 

32 Proctor, s. 160 a 194.
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přesvědčit, že život si člověk musí zasloužit a neužitečný život má být ukončen, neboť 
je příliš velkou zátěží pro veřejné finance. V argumentech, kterými se z řízené eutanazie 
činilo přijatelné řešení, často zaznívalo, že se jedná o „humánní řešení“, o „vysvobození 
z utrpení“. Též se poukazovalo na nespravedlnost, že stát staví paláce pro duševně choré 
namísto investování do zdravých jedinců.

Hitlerův osobní lékař, Karl Brandt, ustavil v první polovině roku 1939 poradní sbor, 
který měl zabíjení deformovaných a retardovaných jedinců připravit. Vše probíhalo v na-
prostém utajení. V prvé řadě šlo o registrování všech dětí narozených s vrozenými vadami 
a dále i všech do 3 let věku, které mají některé z klasifikovaných poškození. Na základě 
vyplněného dotazníku bylo následně rozhodnuto o ukončení života. Malý pacient byl 
převezen do některého z 37 odborných pediatrických oddělení. Rodičům byl převoz 
vysvětlen např. jako zlepšení péče. K vlastnímu zabíjení byly užívány vysoké dávky 
morfia či plyn. Někde byla smrt navozována pomalu, aby nastala z jiných příčin (např. 
zápal plic), někde se umíralo „přirozenou smrtí“ v důsledku vyhladovění či podchlazení. 
Skutečné důvody smrti uváděné v protokolech byly smyšlené. V další fázi programu byli 
registrováni již všichni nezletilí, tj. „eutanazie“ byla prováděna i na náctiletých. Původně 
se program sice netýkal dětí židovského původu, v roce 1943 byl ale rozšířen i na zdravé 
nezletilce nežádoucích ras. Celkem se v „dětské“ části programu „eutanázie“ odhaduje 
5 000 obětí.

Paralelně se objevil plán na odstranění všech dospělých psychiatrických pacientů 
v Německu. Operace dostala krycí název „T4“ (zkratka berlínské adresy Tiergarten-
strasse 4, na níž sídlilo vedení programu). Postup byl obdobný jako v případě dětí. 
Z 283 000 žádostí o provedení eutanazie jich bylo provedeno více než 70 000. Při takto 
masivní „dezinfekci“ ale začaly kolovat zvěsti a společnost projevovala morální odpor. 
Poté, co se do protestu zapojila i katolická církev, byl Hitlerem program v srpnu 1941 
oficiálně ukončen. V tajnosti však probíhal dále, odpovědnost za naplňování přešla do 
kompetence nemocnic. Zákon o „eutanazii“ nebyl nikdy vydán a důležité je říci, že lékaři 
nedostali nikdy k usmrcování rozkaz, nýbrž „zmocnění“. Eutanazie tak vykonávali z vlastní 
iniciativy a programu se účastnili dobrovolně.

Vyvrcholením nacistického ozdravného programu byl Endlösung der Judenfrage, 
tedy konečné řešení židovské otázky. I zde svou významnou roli hráli lékaři, lékařský 
slovník a metafory. Židé byli nazýváni chorobnou rasou, parazity, rakovinou. Věda splnila 
svůj politický účel, neboť prokázala, že Židé jsou předurčení ke zločinnosti i k určitým 
druhům nemocí. Žid se stal nemocným zločincem a německé zdravotnictví a politika 
se spojily, aby společnost vyléčily. Proto i samotná genocida probíhala pod maskou 
lékařských opatření. Vytváření ghett na dobytých územích Polska bylo představováno 
jako hygienická nutnost, jako karanténa před rozšiřováním epidemií.

Jelikož na dobytých územích bylo třeba vytvářet „Lebensraum“ pro panskou rasu, 
bylo třeba vyřešit, jak rychle prostor uvolnit. Původní návrhy na vytvoření židovského státu 
na Madagaskaru byly vystřídány „účinnějším“ řešením, pro nějž existovalo technologické 
zázemí z projektu „T4“.

Nejprve byli během roku 1941 ve třech vlnách deportováni z německých nemoc-
nic všichni židovští pacienti. Jejich zplynování proběhlo v likvidačních centrech „T4“. 
Vlastní konečné řešení začalo být praktikováno v průběhu roku 1941 na okupovaných 
územích tehdejšího Sovětského svazu. V lednu 1942 pak byla systematizace dalšího 
postupu při realizaci konečného řešení projednávána na poradě vyšších velitelů SS 
a státních tajemníků některých ministerstev, která vešla ve známost jako konference 
ve Wansee.
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Ve vyhlazovacích táborech byly zbudovány velkokapacitní plynové komory, do 
nichž přešli specialisté činní při technickém zabezpečení zkušební fáze usmrcování 
plynem v nemocnicích. Stejně tak jako Židé byli systematicky likvidováni i příslušníci 
sexuálních a etnických menšin, političtí odpůrci a další „nepřátelé státu“, jejichž biolo-
gická hodnota byla označena za zdravotní riziko pro německý národ. Počet obětí nelze 
s přesností vyčíslit, pohybujeme se však v řádech milionů. Pozornosti nemohou ujít ani 
rozličné pokusy, které v táborech pod vedením lékařů probíhaly. Výzkum nástrojů pro 
kontrolu plodnosti, pokusy s infekčními chorobami, rentgenovými paprsky atd. mají též 
na svědomí bezpočet životů.

10.6 Pozitivní eugenické nástroje
Hovoříme-li o pozitivních nástrojích nacistického ozdravného hnutí, je třeba v prvé řadě 
zmínit několik poznámek k roli ženy, která se ve světě biologického redukcionismu zúžila 
na plození dětí. Vaječníky byly prohlášeny za majetek německého státu.

Jedním z prvních cílů nacistické populační politiky byl odchod žen z veřejného 
života a  jejich návrat k roli matek národa. Svobodné ženy nebyly považovány za pl-
noprávné občanky, ženám byl omezen přístup ke vzdělání. Byl prosazován ideál rodiny 
se 4 dětmi a od roku 1938 se uděloval Čestný kříž německých matek, ženy byly k vysoké 
porodnosti motivovány finančně. Na bezdětné páry byla uvalena zvláštní daň, veřejní 
činitelé museli být ženatí. Dobrovolné potraty byly nazvány zradou či přímo zločinem 
na rase, lékaři provádějící potrat byli tvrdě trestáni.

Již v roce 1935 založil říšský vůdce SS Heinrich Himmler registrovaný spolek 
Pramen života (Lebensborn e.V.), jehož cílem mělo být zajištění masivního nárůstu 
biologicky hodnotných dětí. Ačkoliv na jedné straně režim tlačil mladé ženy do časných 
sňatků, zároveň byla vedena kampaň za změnu veřejného mínění vůči svobodným mat-
kám a nemanželským dětem. Mateřství bylo odlišeno od manželství s poukazem, že 
se jedná o biologickou povinnost vůči rase a té nesmí žádné společenské (konzerva-
tivní) konvence překážet. Původním posláním projektu bylo poskytnout péči (útočiště) 
svobodným matkám, které by ve své situaci jinak podstoupily potrat. Zároveň domovy 
Lebensborn sloužily jako místo pro zajištění optimální výchovy rasově kvalitních dětí, 
a staly se tak líhněmi nového německého člověka. Pokud se matka rozhodla, že se o své 
dítě po porodu nechce sama starat, mohla jej v domově beztrestně zanechat. Dítě pak 
bylo dáno k adopci do pečlivě vybrané ideologicky uvědomělé rodiny.

Kromě zajišťování nemanželských dětí se Himmler později rozhodl novou generaci 
Němců cíleně pěstovat. Za tímto účelem nechal zřídit další pobočky, často se jednalo 
o zámky či luxusní hotely (na území protektorátu např. zámek ve Veltrusech). Zde však 
nešlo o porodní péči, ale o početí. Na krátkodobé pobyty sem jezdily skupiny vybraných 
dívek a důstojníku SS. Ženy opouštěly zařízení, jakmile bylo potvrzeno těhotenství. Porod 
se následně odehrál v domově Lebensborn.

Podobné instituce byly zakládány i na obsazených územích, např. v Polsku, Ra-
kousku, Belgii, Nizozemí, Francii, Norsku atd. Úkolem těchto domovů bylo pečovat o děti 
místních matek a německých vojáků nebo členů SS. V rámci projektu též začaly být 
z obsazených území vybírány děti, které by splňovaly rasová kritéria k tomu, aby se z nich 
mohli stát důslednou převýchovou budoucí říšští občané. Např. po obsazení Polska za-
čali Němci vyčleňovat malé polské děti a ty buď unášeli, anebo násilně odebíraly jejich 
matkám (v našich podmínkách je známý případ převýchovy lidických dětí). Dětem byla 
změněna jména a byly vytvořeny nové rodné listy. Unesené děti byly nejprve odvezeny 
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do sběrných míst, kde byly podrobeny antropologickému šetření. Pokud splňovaly rasová 
kritéria, byly podle věku odeslány buď do pěstounských rodin v Německu či Rakousku, 
nebo do různých ústavů či internátních škol k převýchově. Malé děti ve věku od dvou 
do šesti let byly posílány nejprve do domovů Lebensborn.

Nacisté aplikovali pozitivně eugenické nástroje do té míry, že se jim v určitém 
měřítku podařilo zmechanizovat mateřství na pouhý akt páření dvou chovných zvířat 
vhodných ke šlechtění, a to v podmínkách odosobněné umělé líhně. Matka měla roli 
inkubátoru, otec byl dárce semene. Skutečnými rodiči (či vlastníky dětí) byla SS, pod 
níž projekt spadal.

V záznamech dětí narozených v rámci projektu Lebensborn často chyběly údaje 
o otci či matce a většina dokumentace projektu byla navíc na konci války zničena. 
Proto se většina těchto dětí nikdy nesetkala se svými skutečnými rodiči. Stejně tak 
není jasné, kolik dětí se v domovech Lebensborn narodilo, odhaduje se, že celkový 
počet bude v řádu desetitisíců.

10.7 Významní představitelé rasové hygieny
Fritz Lenz (1887–1976) byl lékař, první profesor rasové hygieny a spoluautor vlivné učeb-
nice rasové hygieny a genetiky, která se stala programovou knihou nacistické biologie. 
Ještě před 1. světovou válkou požadoval zavedení státních předmanželských poraden. 
Zastával názor, že účinná je pouze negativní selekce, že rozdíly mezi lidmi, pohlavím či 
rasami jsou geneticky zakotvené a neměnné. Zároveň byl přesvědčený o korelaci mezi 
tělesnými vlastnostmi a mentálními schopnostmi. Na rozdíl od svých kolegů ale nebyl 
přesvědčeným antisemitou.

Rasovou rozmanitost chápal jako fakt a odmítal rasovou hierarchii, neboť mu 
chybělo měřítko, podle kterého by rasy mohly být seřazeny. Na druhou stranu byl pře-
svědčený, že rasa je organickým celkem přesahujícím sebestředné zájmy jednotlivce. 
Kvitoval, že se rasa jako výraz biologické hodnoty společenství stala ústředním pojmem 
ideologie nového Německa. Odsuzoval některé jevy v moderní společnosti, které pova-
žoval za úpadkové, např. kapitalismus, demokracii, liberalismus. Navrhoval legislativu 
regulující sterilizaci a kastraci a na počátku 2. světové války spolupracoval na plánech 
přesidlování obyvatelstva na dobytých východních územích. Připravoval zákon o eutana-
zii. Do NSDAP vstoupil až roku 1937 a kritizoval stranický antisemitismus. Po válce se 
Lenz stal ředitelem Institutu lidské genetiky na Univerzitě v Göttingen a víru v eugeniku 
nikdy neopustil.

Ernst Rüdin (1874-1952) byl psychiatr a genetik. Od roku 1931 do 1945 byl ředite-
lem Německého výzkumného ústavu pro psychiatrii. Jeho výzkum pomohla financovat 
Rockefellerova Nadace a ve dvacátých letech vedl kampaň za povinnou sterilizaci. Po 
nástupu nacistů vedl program rasové hygieny a spolupracoval na návrhu zákona o po-
vinné sterilizaci a později i na programu eutanazie. Po válce byl Rüdin internován pro své 
válečné zločiny, ale už v roce 1946 byl propuštěn.

Eugen Fischer (1874–1967) byl profesor medicíny, genetiky a antropologie. Je 
autorem knihy o Rehobotských bastardech (jejíž závěr spočívá ve tvrzení, že mezirasové 
křížení vede k zániku evropské kultury). Spolu s Rüdinem a Otmarem von Verschuerem 
vytvořili standardizovaná data pro určování původu a dědičného zdraví. Pomocí zařízení 
IBM pak byla tato data tříděna podle rodiny, rasy, náboženství, dědičnosti a kulturní iden-
tity. Podle vyhodnocených parametrů se rozlišovalo obyvatelstvo určené k vyhlazení. 
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Fischer byl ředitelem Ústavu císaře Viléma pro antropologii, nauku o lidské dědičnosti 
a eugeniku, později rektorem berlínské univerzity, členem Královské pruské akademie 
věd. Jeho výzkum byl podporován Rockefellerovou nadací.

Fischer podporoval zavedení sterilizace, veřejně projevoval Hitlerovi vděk za přijetí 
norimberských zákonů. Od roku 1941 podporoval konečné řešení židovské otázky a de-
klaroval, že bolševici a Židé jsou degenerované druhy. V roce 1943 naléhal na zavedení 
povinné sterilizace Romů pro jejich primitivnost a asociálnost. Na jím vedeném Ústavu 
byly prováděny brutální experimenty na lidech. V roce 1942 byl Fischer penzionován, 
po válce byl denacifikován a unikl trestu.

Wilhelm Frick (1877–1946) byl ministrem vnitra. Z pozice své funkce kontroloval 
zdravotnické instituce, kde byla prováděna sterilizace a eutanazie, spolupracoval na 
rasistické legislativě. Zároveň byl politicky zodpovědný za chod koncentračních táborů. 
Po válce byl odsouzen v rámci norimberského procesu k trestu smrti.

Hans F. K. Günther (1891–1968) byl profesorem na univerzitách v Jeně, Berlíně 
a Freiburgu, kde vyučoval kurzy rasové vědy, lidské biologie a rurální etnografie, měl 
dominantní vliv na rasistické myšlení národního socialismu. Günther byl hlavním popula-
rizátorem rasové vědy a autorem knih o rasovém složení německé a evropské populace. 
Jednalo se o prominentního vědce, nositele mnohých vyznamenání, jeho knihy vycházely 
v obřích nákladech. Po válce byl internován, následně pokračoval v akademické kariéře, 
na sklonku života se angažoval v neonacistickém hnutí.

Otmar von Verschuer (1896–1969) byl genetik specializovaný na studium dvoj-
čat. Podporoval sterilizační zákon a boj za vyloučení Židů ze společnosti. Založil 
Institut dědičné biologie a rasové hygieny, který se stal jedním z center rasově zalo-
ženého lékařského výzkumu. Jeho asistentem byl Josef Mengele. Verschuer, stejně 
jako mnozí další, mohl po válce pokračovat v kariéře na Univerzitě v Münsteru, kde 
se stal děkanem.

SHRNUTÍ KAPITOLY
V této poslední kapitole jsme si ukázali, jakým způsobem se rasa stala centrálním pojmem 
ideologie nacismu. Jak se kolem ní vytvořilo zvláštní „vědecké náboženství“ v podobě 
rasové hygieny. Věda hrála roli objevitelky a ochranitelky tohoto předmětu uctívání. 
Z rasy se stal ústřední pojem vědeckého zkoumání a nadto se stala i alfou a omegou 
každodenního života v nacistickém Německu. Byla příčinou, argumentem, důvodem 
i cílem politického jednání.

K nacistickému režimu ale vedla dlouhá cesta, s jejímiž základy jsme se postupně 
seznamovali v předchozích kapitolách. Mezi tradičními příčinami nalézáme antisemitis-
mus, předsudky, frustraci z prohrané války či rozčarování z poválečné krize. Příklad rasové 
hygieny ale ukazuje, jak významné místo měli v nacismu vědci a jak vědecké argumenty 
pomohly při legitimizaci a legalizaci nového řádu.

Odborníci netvořili pasivní apolitickou komunitu, která by sem tam musela trpně 
snášet, že ji režim zneužívá. Naopak mnozí lékaři a vědci (mnohdy špičky svých oborů) 
se aktivně zapojili do služeb režimu. V případě lékařů již víme o angažmá v zavádění 
negativních eugenických opatření. Nacismus nebyl jen barbarským antiintelektuálním 
hnutím. Nelze zkratkovitě uzavřít, že byl dílem několika fanatiků, kteří využili poválečnou 
situaci a přesvědčili lůzu o nadřazenosti rasy. Nacismus přitahoval intelektuály – a na-
opak – nacisté se opírali o autoritu vědy, používali vědecký slovník.
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Mnozí vědci (a  lékaři zvlášť) napomáhali triumfu nacismu. Na druhou stranu 
nelze zamlčet, že i v Německu existovala organizovaná forma odboje, ve formě Svazu 
socialistických lékařů. Ani ve značně indoktrinované společnosti nezanikly skupiny, které 
se kriticky vyjadřovaly k vylučování Židů ze společnosti a k dalším rasově-hygienickým 
opatřením. Mezi některými lékaři panoval odpor k soudům genetického zdraví a k na-
řízeným sterilizacím. Obojí bylo považováno za nařízení, které podkopává důvěru mezi 
lékařem a pacientem. Velké množství lékařů však tuto nelehkou situaci řešilo únikem 
do vnitřní emigrace.

Je třeba si též uvědomit, že nacistické Německo dovedlo do extrémů opatření, 
která byla známá i z jiných zemí. Debata o tom, kdo bude žít a kdo by v zájmu všech měl 
zemřít, probíhala po celém západním světě. Již jsme zmínili, že němečtí rasoví hygienici 
udržovali těsné vztahy s kolegy z USA. Ve 20. letech byly do němčiny navíc přeloženy 
klíčové práce Goddarda a Granta a zájem vzbudilo i přijetí amerického zákona o omezení 
imigrace v roce 1924. Stejně tak američtí eugenici byli ohromeni svými německými kolegy. 
V odborných časopisech chválili jejich postup, vyjadřovali hrdost a obdiv nad nacistickou 
legislativou a rasovým výzkumem. Američtí a němečtí eugenici se často navštěvovali. 
K nárůstu americké kritiky došlo částečně až po přijetí norimberských zákonů a výrazněji 
až na konci 30. let, kdy bylo jasné, že Evropa směřuje k válce.

Eugenika jako prestižní obor byla podporována jednak bohatými jedinci, ale i insti-
tucemi a korporáty, a to nejen v USA. I nacistický režim těžil z financování od amerických 
institutů a podniků. Obchodními partnery nacistů byli Henry Ford i IBM, General Motors 
atd. Výzkum v Ústavu císaře Viléma byl podporován granty z Rockefellerovy a Carne-
gieho nadace.

Po válce se lékaři při norimberském tribunálu hájili, že jen plnili rozkazy. Pravdou 
ale zůstává, že účast na ozdravném programu neodmítali, a nesou tedy díl odpovědnosti 
za miliony usmrcených a zmrzačených lidí. Vítězné státy, s ohledem na rychlou obnovu 
Německa, měly k minulosti vědců a lékařů shovívavý postoj. Navíc např. nucené sterili-
zace nebyly hodnoceny jako válečné zločiny, neboť byly i po válce legální leckde. Většina 
univerzitních učitelů, výzkumníků, vedoucích lékařů byla zpátky na svých pozicích do 
poloviny 50. let. Za zločiny proti lidskosti bylo odsouzeno jen nepatrné množství lékařů, 
byť právě oni udržovali, legitimizovali a popularizovali rasismus jako součást ideologie 
nacismu.

OTÁZKY A PRAKTICKÁ ČÁST
1 Proč stojí v centru nacistické ideologie rasa?
2  Proč měli nacisté více rozvinutý program negativní eugeniky a pozitivní nebyla tolik 

rozvinuta?
3 Proč se lékaři angažovali v nacistickém hnutí?
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Prošli jsme společně historické události, které mohou hrát roli v utváření rasistické kon-
strukce reality, a mnohé z nich byste měli být schopni vyjmenovat. Namísto jejich shrnutí 
ale připojujeme jedno závěrečné zamyšlení či pokus odpovědět na doposud opomíjenou 
otázku: kde se bere potřeba kategorizovat lidi do ras? Proč k rasistické konstrukci reality 
dochází?33

[…] rasismus funguje jako ideologie založená na zájmu označit určité vnější somatické 
znaky za základní kritéria klasifikace velkých skupin lidí podle rasy. […] Tento proces vy-
povídá o konstrukci rasy, ve které jsou významové znaky cizosti a jinakosti hypostazová-
ny na základní, původní, tzn. přirozené znaky. V důsledku toho pak mohla být rase připsá-
na i role strukturální jednotky společenských vztahů. Jinými slovy, společenské vztahy 
jsou interpretovány „rasisticky“, tzn., že jejich struktura a fungování jsou vysvětlovány na 
základě biologické odlišnosti různých etnických a kulturních skupin lidí.

[…] biologizace společenských jevů, je vždy spojena se zájmem negativního hod-
nocení jinakosti a  cizosti, až toto (ideové) hodnocení dává smysl identifikaci jinakosti 
a cizosti velkých skupin lidí jako rasy. Stručně bychom mohli říci, že „rasové“ vlastnosti 
odlišných skupin lidí jsou konstruovány vždy rasisticky (ideologicky), tzn. jako hodnotově 
nerovné, méněcenné, primitivní atd. […] 

Jak ukazuje britský teoretik rasismu R. Miles, důvodem k negativ nímu hodnocení 
a segregaci je vždy zájem o vyloučení a diskriminaci negativně označených skupin z roz-
hodovacích procesů. Obecně segregace a vyloučení podle něj vždy vede k nerovnému, 
nestejnému rozdělování společenských statků nebo přístupů k materiálním a du chovním 
zdrojům společnosti. Rasistická diskriminace je založená na analogickém mechanismu 
vyloučení, který je uplatňován i při dis kriminaci určitých věkových skupin, žen, stoupenců 
určitého životního stylu, nositelů nějakého náboženského nebo politického přesvědčení 
apod. Rasismus je jednou z forem diskriminace. […] mechanismus nega tivního označení 
jinakosti [ je využit] k politické legitimizaci privilegií pro vlastní skupinu a zdůvodnění de-
privace pro cizí (nebezpečné) skupiny lidí.

[…] Rozhodování, které vede k  vyloučení, se gregaci cizích skupin, vždy implikuje 
ideu co nejužší integrace členů vlastní skupiny. V rasistické konstrukci světa vede tato 
inte grace k zaujetí výjimečné, elitářské pozice. […] nejde o nic jiného než o etablování 
úzké skupiny „vyvolených“, kteří jsou označeni za výji mečné „osobnosti“. Tato „výjimeč-
nost“ je dnes legitimuje ke kontrole přístupu ke všem společenským zdrojům: materiál-
ním a duchovním informacím, funkcím atd. Tato elitářská skupina ovlivňuje nejen ekono-
mickou sféru, ale i média, formování veřejného mínění a tvorbu teorií, takže v její „režii“ 
paradoxně probíhá i diskurs o tom, co je, nebo není rasismus. […] 

Elitářské volání po integritě jakékoli skupiny je však pokaždé spojeno s konstrukcí 
bariér, které mají ve společnosti udržovat nerovnost. Tato nerovnost slouží k sebeiden-
tifikaci elity. […]

Stručně vyjádřeno, ideologický obsah rasismu je založen na obhajobě nevědecké 
představy o původnosti nerovné a hierarchické struktury společenských vztahů. Forma 
relativně koherentní teoretické obhajoby principu nerovnosti umožňuje rasismu zdůvod-
nit segregaci a nerovné zacházení s členy jiných etnických nebo kulturních skupin jako 
přirozenou (nutnou) praxi.

33  Převzato a mírně upraveno z Machalová 2001, s. 101–105. Převzatý text uvádíme bez původního 
poznámkového aparátu.
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Rasismus stojí na principu redukce identity člověka. Jedinec je chápán jako nositel znaků, 
které se dědí dle genetických zákonů. Kvalita těchto znaků, kterou lze vědecky změřit, určuje 
jeho společenskou hodnotu a statut. Vědecké metody a argumenty, v symbióze s politickými 
ambicemi, utvořily ideologii, jejímž cílem bylo vybudování nové společnosti zdatných jedinců.

Biologický determinismus, o němž jsme často psali, dospěl vrcholu své zvrácenosti 
v nacistickém Německu. Důsledný mechanismus, s nímž byli likvidováni slabí a vytvářeni 
silní, se stal varovným mementem pro všechny následující generace. Věda na jedné straně 
z pohnutek pochopit zákonitosti světa, v němž žijeme, a napravit jej pro blaho lidstva 
jistě přináší pokrok. Na druhé straně ale může z těch samých pohnutek legitimizovat 
přirozenou hierarchii, sociální vyloučení určitých skupin podle tzv. přirozených znaků 
a spoluvytvářet legislativní rámec pro „konečné řešení“.

Rasismus byl významněji z řad vědecké obce kritizován již ve 20. a 30. letech 20. sto-
letí. Zvláště sociologové a genetici odmítali zjednodušenou představu o rase jako jediné 
determinantě člověka. Rovněž kritizovali teze o čistých rasách a škodlivosti mezirasového 
křížení. Mezi nejvýznamnější kritiky patřil antropolog Franz Boas (1858–1942), který odmítl 
představu, že kultura je zcela podmíněna rasou, že je jen odpovědí organismu na přírodní 
podmínky a že její úroveň odpovídá kvalitě zděděných biologických znaků. Boas a jeho 
žáci vytvořili školu kulturní antropologie, z níž vzešel i Ashley Montagu, a která dominuje 
americké antropologii dodnes. Tím se dostáváme po dlouhé exkurzi k výchozímu bodu 
našich skript, k prohlášení o rase vydanému UNESCEM v roce 1950.

Jakkoliv byly vědecký rasismus i rasistická politická ideologie zdiskreditovány, nelze 
říci, že by se zcela a jednou provždy vytratily. Ostatně každodenní zkušenost nás přesvěd-
čuje, že principy, na kterých je rasistický světonázor postaven, jsou latentně přítomné všude 
kolem nás. Ba co víc, na otevřeně rasistických postojích je možné i dnes sbírat politické body.

Závěrečná otázka tedy zní: proč má smysl ptát se po kořenech rasismu?
1  Protože se ptáme po kořenech naší každodenní skutečnosti – se znalostí historic-

kých příčin lépe porozumíme současným jevům a problémům světa, v němž žijeme.
2  Prohloubení našich znalostí o historický rozměr vede ke schopnosti udělat si od výše 

zmíněných každodenních jevů kritický odstup. Přemýšlet o nich v nových souvislos-
tech. Zjistit, že mnohé „jistoty“ a „tradiční hodnoty“ jsou jen pouhými předsudky.

3  Rasismus je jedním z takových jevů, který má s předsudečností mnoho společného. 
V jádru rasistické konstrukce reality totiž stojí přirozená obranná xenofobie, potřeba 
najít obětního beránka anebo touha patřit k exkluzivnímu společenství.

4  Tím, že kořeny rasismu odhalíme a pojmenujeme, pochopíme, proč se rasismus  
zrodil, proč byl jako světonázor úspěšný, v čem spočívalo jeho nebezpečí, jaké 
politické důsledky měl rasismus v historii a čím je nebezpečný dnes.

5  Rasistickou konstrukci reality jsme představili jako součást dějin západního my-
šlení. Rasismus nechápeme jako překonanou krátkodobou odchylku od normálu. 
Rasismus je latentně přítomen všude kolem nás a patrně i v každém z nás. A právě 
proto je třeba z něj činit téma, přemýšlet o něm. 

6  Schopnost kritické reflexe, kterou je třeba pěstovat i s pomocí historie, je základním 
předpokladem svobodného života. Života vědomého si jak nebezpečí v podobě 
předsudků, tak ale i nesnází, které přijdou, jakmile jsou předsudky usvědčovány 
jako předsudky a otřese se naše jistota, zmizí pevné kontury. Svobodný život je těžší 
než nesvobodný. Na druhou stranu ale není limitovaný pseudovědeckými katalogy 
biologické výtečnosti.
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