
Árijský věk 

Viděli jsme již, jak se sekularizací biblického společenství Jefetových či 
Chámových potomků zrodila vize indoevropské neboli árijské rodiny. Árij-
ský rodokmen se stal hlavním genealogickým mýtem Západu v době mezi 
ústupem biblické antropologie a rozkvětem darwinismu. Vize jednotných 
Indoevropanů či Árijců, společenství dynamických nomádů a jejich závrat-
ná expanze z původní pravlasti po ohromné ploše od jižní Asie po severo-
západní Evropu souzněly se sebevědomím nového imperiálního věku. 
Adolphe Pictet ukázal jako jeden z prvních, že slovník rekonstruovaných 
termínů protoindoevropského jazyka může poskytnout řadu cenných infor-
mací o charakteru této společnosti, jejím hospodářství a přírodním prostředí 
a umožnit i lokalizovat její původní domovinu (Urheimat). Indoevropané 
jako hypotetické prehistorické společenství, jehož rekonstrukce může být 
uskutečněna pouze nepřímými prostředky, představovali příklad „těch 
druhých", jejichž pojmové uchopení je jedním z klíčových problémů 
moderní vědy o člověku. Indoevropané zároveň přesáhli tuto etnologickou 
kategorii v tom smyslu, že nezastupovali pouze „exotickou", časově či pro-
storově vzdálenou entitu, ale vztahovali se i k samotným počátkům evropské 
civilizace. Tázání po Indoevropanech tak odráželo i vlastní vývoj sebereflexe 
západní kultury. Indoevropané reprezentovali nový typ západní imaginace 
éry postosvícenství a hypotetický indoevropský prajazyk se stal po určitou 
dobu druhým, alternativním „jazykem ráje" sekularizované Evropy. Západ 
vyměnil své tradiční příbuzenství s národy Předního východu, s Židy, 
Egypťany a Foiničany, za pokrevní pouto s Indy a Peršany. 

Termín „árijský" použil v roce 1763 Anquetil-Duperron /455A Fran-
couzský badatel si jej vypůjčil od Herodota, který pojmem Arjan označo-
val Peršany a Médy. Zmíněný výraz převzali němečtí autoři; zpopularizo-
val jej Friedrich Schlegel (který se dovolával sanskrtského slova árjá) a ve 
druhé polovině devatenáctého století přispěl k jeho oblibě podstatnou 
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měrou Friedrich Max Müller /456A Označení ,,Árijci" získalo v dílech 
představitelů rasového myšlení, posílených od šedesátých let devatenáctého 
století „darwinistickou revolucí", velmi silné ideologické konotace. 
Termín „indoevropský" zavedl v roce 1813 všestranný anglický přírodově-
dec Thomas Young IA51I. V prvním vydání Cambridge History of India se 
P. Giles pokusil neúspěšně prosadit jako souhrnné označení populací 
indoevropského původu pojem „wiroi", což je rekonstruovaný název pro 
indoevropské muže. Autorství alternativního termínu „indogermánský" 
(Indo-Germanisch), s nímž se ještě dnes setkáme ve studiích německých 
autorů, je obecně připisováno Heinrichu Juliu Klaprothovi na základě jeho 
studie z roku 1823. Jako první jej ale ve skutečnosti použil Francouz 
C. Malte-Brun v pojednání Précis de la géogmphie universelle z roku 1810 
/458A Pojem „indogermánský" rozhodně odmítl v roce 1833 Franz Bopp 
v předmluvě k Vergleichende Grammatik a roku 1851 orientalista (antise-
mita, ale oddaný křesťan) Boetticher-Lagarde, který se snažil neúspěšně 
rehabilitovat biblický pojem „jefetské jazyky1' (Inter linguas japeticas). 
Aplikace výše zmíněných označení pro hypotetické společenství předků 
západní civilizace nebyla nikdy důsledná. Ernst Renan používá! prakticky 
současně termíny árijský a indoevropský, významný orientalista Ignaz 
Goldziher zase pojmy árijský a indogermánský. 

Obraz indoevropského či árijského společenství prošel v první polovině 
devatenáctého století transformací z Jefetových potomků vymezených ling-
visticky k árijské rase, sdílející společnou krev. Tato klíčová a osudová 
konceptuální proměna byla podmíněna rozdílem mezi „historickou" a „bio-
logickou" rasou. Koncept historické rasy se zrodil v rámci biblické antro-
pologie, jejíž konečná diskreditace v devatenáctém století způsobila i jeho 
pád. Árijci přestávali být v první polovině devatenáctého století pokládáni 
za rasu biblickou, vymezenou metodami srovnávací filologie a historickou 
analýzou, a proměňovali se v rasu biologickou. Prvním autorem, u něhož 
je tento přechod od jazykovědy k biologii dovršen a plně zhodnocen, byl 
Arthur de Gobineau. Vznik rasy jako základního a posléze i osudového 
měřítka lidské rozmanitosti je příkladem zdlouhavého procesu, kdy se ze 
středověké intuice a „rasového instinktu", doloženého například v občas-
ných narážkách v Shakespearových hrách, stala postupně koncem sedmná- 
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ctého a v průběhu osmnáctého století vědecká kategorie, která se v devate-
náctém století definitivně prosadila na úkor biblické genealogie /459/. 
Thomas R. Trautmann tvrdí, že koncept, který vědecká terminologie deva-
tenáctého století pojímala jako „rasu11, existoval v intuitivní podobě i v dří-
vějších kulturách včetně kultur mimoevropských. WHHam McKee Evans 
ukázal ve studii From the LandofCanaan to the land of Guinea: The Stran-
ge Odyssey ofthe Sons ofHam (1980), že sociální konstrukce rasy je velmi 
starého data. Evropané šestnáctého a sedmnáctého století však uváděli 
poměrně zřídka barvu kůže a ostatní tělesné vlastnosti jako důkaz nižších 
mentálních schopností. Za hlavní faktor určující rozdílné dispozice lid-
ských populací byly na prvním místě pokládány klimatické a přírodní pod-
mínky, jejichž vliv nicméně nebyl považován za fatální. Koncept „pokrev-
ní odlišnosti", legitimizující sociální nerovnost, vznikl ve Španělsku po 
roce 1492. kdy se na základě zmíněného kritéria „staří křesťané" oddělovali 
od „nových křesťanů" (morisků a maronitů), kteří pocházeli z bývalého 
muslimského území. „Rasa" se tak zrodila z prvotní potřeby pozdně středo-
věkého „apartheidu". Grotiův žák Georgius Homius, profesor na univerzitě 
v Leydenu, se ve spise Areo Noae, sivé Historia Imperiorum et Regnorutn 
(1666) pokusil o „rasový výklad" pokolení vzešlých z Noemových synů: 
potomci Jefeta jsou běloši, Šémovi příslušníci žluté rasy a Chámovi zá-
stupci černé rasy. Byl to první známý pokus o „biologizaci" etnické teolo-
gie, vzdálená předzvěst Arthura de Gobineaua. Na sklonku sedmnáctého 
století rozlišil Francois Bernier čtyři lidské rasy na základě fyzického vze-
zření bez ohledu na starozákonní kategorie a genealogie /460/. Poprvé 
v dějinách Západu se tak namísto biblické historické perspektivy prosadilo 
při klasifikaci lidských plemen synchronní hledisko odvozené z metod 
soudobých přírodních věd. O postupné emancipaci klasifikace lidstva od 
křesťanské teologie svědčí například změny zákonodárství v americké Vir-
ginii, kde v roce 1670 byl otrok identifikován jako „nekřesťan", zatímco po-
zdější legislativní úpravy výrazně omezily možnost černochů získávat pro-
střednictvím křtu svobodu /461/. 

S rasovou problematikou úzce souvisela otázka postavení člověka v rám-
ci živočišné říše. Edward Tyson poukázal na strukturálně anatomické shody 
mezi člověkem a lidoopy /462A James Burnett, lord Monboddo, označil ve 
druhé polovině osmnáctého století opici za „bratra člověka". Přirozenou 
neměnnost druhů zpochybnil francouzský přírodní filosof Georges Louis 
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Leclerc de Buffon, který za základní proces přírodní změny pokládal dege-
neraci, neustále ohrožující hierarchii druhů, jež ovšem v Buffonově pojetí 
poněkud připomínala svým estetičnem a antropomorfismem středověké 
bestiáře. „Vznešenost organismů" spočívala podle Buffona v jejich odol-
nosti vůči degeneraci. Buffon naznačil zároveň možnost, že člověk a opice 
mají společný původ, přičemž opice je produktem degenerace lidského 
druhu. Pokud by se černoši a běloši nemohli vzájemně mísit, pak by podle 
Buffonova mínění nic nebránilo tomu, aby byli pokládáni za odlišné druhy. 
Buffon poznamenal, že nejvhodnější podnebí se nachází mezi čtyřicátým 
až padesátým stupněm zeměpisné šířky, kde se také rodí nejkrásnější lidé, 
a z tohoto podnebí by mělo vycházet určení „pravé" barvy lidí a stupnice 
krásy: bílou rasu lze proto pokládat za ztělesnění „přirozeného stavu" lid-
ského druhu. Buffon byl nicméně monogenistou a některé jeho úvahy 
předznamenávají lamarckismus; soudil, že pokud by se například černoši 
a Laponci usadili v mírném pásmu, během několika generací by opět nabyli 
„přirozených rysů". Obnova původního stavu lidstva, to znamená bílé 
rasy, je tedy podk Buffona možná. 

Kontinentální diskuse o původu a klasifikaci lidstva probíhaly v osmná-
ctém století na pozadí výrazného poklesu prestiže etnické teologie, jejíž úpa-
dek otevřel cestu polyfyletismu a rasismu. Někteří badatelé pokládají rasové 
učení za výraz reakce romantického hnutí na univerzalismus osvícenství 
osmnáctého století; Arthur Oncken Lovejoy usoudil, že partikularismus 
romantismu měl značný rasistický potenciál, a připomněl některé Herderovy 
„rasistické" výroky. Osvícenství hlásalo ideu „civilizace", kterou pojímalo 
jako „přirozenou" dispozici všech lidských populací, jež může vyrůst i z „pri-
mitivní" mysli. Variabilita soudobého lidstva se až do konce osmnáctého sto-
letí vysvětlovala především environmentálními a institucionálními faktory. 
Změna z „civilizace" v „rasu" jako způsob konceptualizace lidské odlišnosti 
je často pokládána zajeden z průvodních znaků přechodu mezi érou osví-
cenství a romantismu. Louis Dumont, který se odvolává především na argu-
menty Gunnara Myrdala z knihy American Dilemma (1944). považuje 
rasovou teorii za zvrácenou, patologickou stránku osvícenství a jeho ega-
litářských idejí: poté, kdy koncepce univerzální rovnosti nahradila hierar-
chické hodnoty starého režimu, byla nerovnost zatlačena do nově odkrytého 
hájemství biologie, kde se objevila v podobě rasismu. Na druhé straně, jak 
uvidíme v následujícím přehledu, rasismus využívající etnické a biologické 
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argumenty existoval plně rozvinut již od počátku osmnáctého století a pro-
miouval ústy rady vrcholných představitelů osvícenství, kteří se zároveň hlá-
sili k hodnotám univerzalismu. Je otázkou, do jaké míry hrála později ideolo-
gie árijské solidarity úlohu mediátora mezi nároky biologického a etnického 
partikularismu a abstraktně filosofického univerzalismu. 

Mnozí reprezentanti osvícenství odmítli monofyletismus a zpochybnili 
ideu rovnosti ras z „vědeckých důvodů". Rasová teorie se mohla opřít 
o předcházející tradici polyfyletismu (polygenismu), antropologického 
směru, jenž proti monofyletické (monogenické) teorii předpokládající jed-
notný původ všech lidí z jednoho stvořeného páru, kterou hlásala biblická 
antropologie, stavěl tezi o odlišném vzniku soudobých lidských populací. 
Polyfyletismus, který se objevil v renesanci, přežíval v rámci křesťanské 
vzdělanosti pouze jako „disidentské" hnutí na pokraji intelektuálního a aka-
demického světa. Velká chvíle polyfyletismu nastala v sekulárním ovzduší 
osvícenství osmnáctého století, kdy se k němu ve Francii přiklonili někteří 
francouzští encyklopedisté. 

Caři Linné překročil ve své rasové klasifikaci {Homo americanus rubes-
cens, Homo europeus albus, Homo asiaticus horridus, Homo afér niger) 
v Bernierových stopách biblický horizont a vědomí „propasti mezi Evro-
panem a Hotentotem" jej přivedlo na práh heterodoxního polyfyletismu. 
Linného žák Johann Christian Fabricius věřil, že černoši, které pokládal 
za „animální bytosti", vznikli křížením bělochů s velkými opicemi. Fabri-
cius dospěl k tomuto závěru na základě skutečnosti, že v Africe žijí současně 
velké opice a černoši, zatímco v Jižní Americe ve stejných klimatických 
podmínkách nikoliv /463/. 

Střetnutí mezi křesťanským pravověrným monofyletismem a naturalis-
tickým polyfyletismem, jenž v sobě obsahoval zárodek rasové ideologie, 
bylo patrné například v polemice mezi holandským lékařem Pieterem 
Camperem a německým lékařem Johannem Meckelem, členem „ateistické 
kliky" soustředěné na dvoře pruského krále Fridricha II. Meckela přesvěd-
čila pitva několika černošských těl provedená v roce 1757 o tom, že černoši 
náležejí „takřka" k odlišnému druhu než běloši. Camper v této otázce 
Meckelovi oponoval, i když to byl právě on, kdo zavedl kraniologická 
měření jako kritérium odlišnosti a „vyspělosti" ras. 
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Polyfyletista John Atkins soudil, že běloši a černoši vznikii z různých 
předků a že příslušníci černé rasy se mohou mísit s opicemi. Henry Home, 
Lord Kames, se pokusil ve Sketches ofthe History ofMan 1464/ o kompro-
mis mezi monofyletickou etnickou teologií a heterodoxním polyfyletis-
mem: zatímco ve Starém světě vznikla lingvistická rozrůzněnost jako 
důsledek „babylónského zmatení", v Novém světě proběhlo údajně nezá-
vislé „místní stvoření". Černochy pokládal Henry Home za zcela odlišný 
druh /465A Edward Long, lékař a autor History ofJamaica (lilA), rozlišil 
v rámci rodu Homo tři druhy: Evropany a příbuzné rasy, orangutany a čer-
nochy. Mentální schopnosti černochů jsou přitom podle Longa bližší orán-
gutanům než bělochům. Long věřil, obdobně jako ještě v polovině devate-
náctého století nestor francouzské antropologie Armand de Quatrefages, že 
míšenci černochů a bělochů (stejně jako černochů a orangutanů) jsou ste-
rilní. Britský anatom Charles White obhajoval polyfyletismus a vrozenou 
hierarchii ras v roce 1799 v Account ofRegular Gradation in Man. 

První dekády devatenáctého století probíhaly ve znamení expanze poly-
fyletismu, jehož ideologie se stala takřka jedním z průvodních znaků zro-
zení moderní doby. K polyfyletismu se hlásil M. A. Desmoulins, který 
prakticky upřel australským domorodcům lidský status /466/. V roce 1848 
začal Luke Burke vydávat vlivné polyfyleticke periodikum Ethnological 
Journal. Roku 1856 se k polyfyletismu přihlásil William Lawrence, autor 
„provokativní" knihy Natural History ofMan. Zvláště silné postavení získal 
později polyfyletismus ve Spojených státech amerických, kde na půdě 
American School of Anthropology hlásali jeho teze Samuel George Morton 
/467/, Josiah Clark Nou a George Robin Gliddon /468/. Na čistě língvis-
tickém základě obhajoval polyfyletismus filolog August Friedrich Pott. 
K předním francouzským polyfyletistům náležel cestovatel a jeden z nej-
známějších antropologů své doby Jean Baptisté Geneviěve Marcelíin Bory 
de Saint-Vincent. Proti šíření polyfyletismu v akademických kruzích na brit-
ských ostrovech usilovně bojoval James Cowles Prichard, jenž ale musel 
již roku 1845 přiznat jeho narůstající převahu. Německý fyziolog Rudolf 
Wagner napsal v roce 1862, že biblický monofyletismus pokládají soudobí 
badatelé za naprostý anachronismus. 

Nejběžnější formou rasismu je rasový stereotyp či předsudek. Tato 
krajní forma tradiční xenofobie začala být v průběhu osmnáctého století 
uchopována (a tím legitimizována) akademickým diskursem. David Hume 
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napsal v pojednání o povaze národů z roku 1742, že černoši jsou ze své při-
rozenosti podřadnější bytosti a nejsou schopni složitějších duševních 
pochodů /469/. Charles White, lékař působící v Manchesteru, pokládal čer-
nochy (stejně jako lidoopy) za beznadějně retardovaná stvoření /470/. Za-
kladatel moderní geologie Charles Lyell uvedl, že „mozek křováka... se 
blíží mozku opic, coz naznačuje souvislost mezi nedostatkem inteligence 
a strukturálním přizpůsobením". Socialista Claude Henri de Saint-Simon 
napsai roku 1803, že osvícenci se mýlili, když aplikovali princip rovnosti 
na černochy, kteří nemohou dosáhnout úrovně bílé rasy ani prostřednic-
tvím soustavné výchovy. Rasových předsudků nebyli uchráněni v osmná-
ctém a devatenáctém století ani idealističtí aboiicionisté, bojovníci za zru-
šení otroctví, například Victor Schoelcher /471/ nebo Gustave ďEichthal 
14121. Armand de Quatrefages, abolicionista a čelný představitel francouz-
ské fyzické antropologie devatenáctého století, pokládal černou rasu za 
méněcennou a svoji rasistickou rétoriku přitvrdil zejména po návštěvě 
Spojených států amerických v roce 1842 /473/. 

Rasistické názory osmnáctého století převzal s entuziasmem Voltaire, 
jehož snaha za každou cenu demytologizovat židovsko-křesťanskou tradici 
a relativizovat význam institucí jej přivedla k póly fy letí srnu, rasismu, 
ospravedlňování otroctví a svévolné etymologii /474/. Voltairovy útoky na 
Židy I AI 51 a na jezuity /476/ zpochybnily teoretické základy celé křesťan-
ské antropologie- Proti zjevnému Voltairově pohrdání exotickými popula-
cemi stáli univerzalističtí autoři jako Montesquieu, Helvétius, Condillac, 
Condorcet nebo Juíien de La Mettrie. Voltaire ovsem sám nevytvořil alter-
nativu vzdělanosti, kterou vyvracel, otevřel však cestu k nadvládě doposud 
marginálních heterodoxních směrů, jež zprvu na kontinentu a posléze na bri-
tských ostrovech vytlačily tisíciletou tradici etnické teologie. 

Podle svědectví Immanuela Kanta snil prezident pruské Akademie věd 
v Berlíně Pierre-Louis de Maupertuis o vytvoření vyšší a ušlechtilejší bio-
logické formy člověka na základě „selekce". Maupertuis pochválil pruské-
ho krále Fridricha Wilhelma za sestavení regimentu tvořeného výlučně 
granátníky mimořádně vysoké postavy /477/. Právě filosofa Immanuela 
Kanta označil německý antropolog Wilhelm Emil Miihlmann za „zakla-
datele moderního pojetí rasy" /478A Ve srovnání s jeho současníky byla 
však Kantova „antropologie" směsicí povrchnosti, moralizování a stereo-
typů. Kant vystupoval proti míšení ras a poblahopřál mexickému guver- 
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nérovi, že se postavil proti asimilační politice propagované španělskou 
korunou. 

Ve druhé polovině osmnáctého století se důležitým střediskem vzdělanosti 
v Německu stala univerzita v Gottingenu, založená v roce 1737 hannover-
skou dynastií. Působili zde například Albrecht von Haller, Johann Friedrich 
Blumenbach a Christopher Meiners. Johann Friedrich Blumenbach je poklá-
dán za jednoho ze zakladatelů lidské srovnávací anatomie. Ve studii De 
generi hutnani varietate nativa z roku 1776 rozčlenil lidstvo do pěti hlavních 
biologicky vymezených ras: kavkazské, mongolské, etiopské, americké 
a malajské. Tento systém představoval jistý kompromis mezi soudobou pří-
rodní vědou a starozákonní tradicí: rasa etiopská vznikla podle Blumenbacha 
degenerací rasy malajské a rasa mongolská úpadkem rasy americké 14191. 
Primordiální rasa byla bílá a v současné době ji zastupuje rasa kavkazská: 
„(P)okožka Gruzínců je bílá a tato barva — zdá se — náležela původní lidské 
rase, avšak může snadno degenerovat do tmavé barvy" /480/. 

Christopher Meiners byl po roce 1933 v Německu oslavován jako prů-
kopník rasové teorie /481/; po druhé světové válce zase prezentován jako 
předchůdce moderní kulturní antropologie, který podlehl - podobně jako 
řada jeho současníků - vábení rasismu /482A Meiners předestřel velkorysý 
„řetězec bytí" (chain ofbeing), přechod mezi zvířetem a člověkem, zpro-
středkovaný „chybějícími články", mezi které zařadil opice, orangutany 
neboli „pralesní lidi" (Waldmenschen) a šimpanze {Kimperzeys), kteří 
údajně sloužili jako čestná stráž panovníků v Dahome, hierarchicky výše 
se postupně nalézali „pralesní černoši" (Waldneger), Hotentoti, Křováci, 
domorodci z pobřeží Austrálie (kteří údajně jen stěží mohou být označeni 
za lidské bytosti), příslušníci žluté rasy, Slované (přirození otroci Němců) 
a na samotném vrcholu lidství Germáni /483/. Obdobně jeho francouzský 
kolega Bory de Saint-Vincent rozlišil celkem patnáct různých hierarchicky 
seřazených lidských „druhů" /484/. Meiners se obával degenerace obyvatel 
Evropy a Ameriky v důsledku rasového míšení /485/; byl přesvědčen, že 
„(p)ouze běloši, především Keltové, se vyznačují skutečnou odvahou, lás-
kou ke svobodě a dalšími vášněmi a ctnostmi, jež jsou vlastní velkým 
duším... Tmaví a ohyzdní lidé se od nich odlišují odsouzeníhodným nedo-
statkem ctnosti a odpuzujícími neřestmi" /486/. 
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V revoluční Francii šířil Meinersovo učení Jean-Joseph Virey, který 
v roce 1799 publikoval v Paříži spis Histoire naturelle du genre humain. 
Podle Vireye se Keltové, Sarmati a Slované vyznačují vznešenými rysy 
a ušlechtilým duchem; jeho kniha však byla především adorací bílé rasy: 
„Čím by byl nás svět bez. Evropanů? Mocné národy, hrdá a nezdolná rasa, 
nesmrtelný génius v umění a vědách, šťastná civilizace... Evropan, povolán 
svým vyšším osudem, aby vládl světu, jenž osvětlí svojí inteligencí a pokoří 
odvahou, je nejvyšším ztělesněním lidství a stojí v čele lidské rasy. Ostatní, 
odporné hordy barbarů, nejsou než— řekněme —jeho embryem" 

* * * 

Rasový výklad dějin se zrociii na průsečíku ohromné mobilizace lido-
vých mas v průběhu francouzské revoluce, napoleonských válek a materia-
listického naturalismu, který v posledním desetiletí osmnáctého století 
a v první dekádě devatenáctého století ovládl francouzské vědy o člověku. 
Zdá se, že teprve za restaurace došlo ke sblížení této rasové doktríny třetí-
ho stavu s tradičním germanismem francouzské aristokracie. Podle Leona 
Poliakova se po roce 1815 dokonce nacházelo prevděpodobně více extre-
mistických rasistů v řadách bonapartistů než mezi stoupenci Bourbonů. 

Jean Baptisté Lamarck hovořil ve svém nejdůležitějším díle Philosophie 
zoologique z roku 1809 o „nadřazené rase", která díky svým mimořádným 
schopnostem a kvalitám ovládne rasy ostatní /488/. Klasik evolucionistic-
kého myšlení sice zmíněnou „vyšší rasu" konkrétně nespecifikoval, ale ze 
skryté narážky na soudobý francouzský expanzionismus vrcholného císař-
ství bylo zřejmé, že má na mysli své krajany. 

Lamarck byl silně ovlivněn Cabanisem, který jej naučil důsledně odvo-
zovat psychické vlastnosti člověka od jeho fyzických dispozic /489/. Pie-
rre Jean Georges Cabanis byl bezpochyby nejvlivnějším představitelem 
generace „ideologů" francouzské revoluce. Tento elitní představitel direk-
toria a konzulátu působil jako klíčový politický poradce girondistů. Caba-
nisův přítel a vydavatel jeho sebraných spisů Destutt de Tracy razil jako 
první pojem „ideologie". ,,Ideology" byli míněni myslitelé, jejichž mili-
tantní ateismus, materialismus a sekularismus ztělesňoval v revoluční 
Francii definitivní rozchod antropologie s teologií. Po násilném potlačení 
vědeckých institucí, které existovaly za ancien régime, byl v roce 1795 zří-
zen Institut de France, zahrnující několik ústavů včetně Academie Fran- 
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gaise a Academie des Sciences. Krátce po založení Institutu požadoval 
Cabanis ve veřejném proslovu, „aby na tomto místě nebylo nikdy zmiňová-
no jméno božť /490/. Ve studii Rapports du physique et du moral chez 
1'homme, vydané v letech 1795 až 1798, Cabanis vytvořil materialistickou 
teorii lidského myšlení. „První z ideologů" nepochyboval o tom, že různé 
rasy se vyznačují odlišným nadáním, a na sklonku života dospěl k přesvěd-
čení, že skutečná rovnost všech lidí je chimérou. Cabanísovo učení přežilo 
restauraci Bourbonů, kdy se zdálo, že je v souladu s konzervativní ideou 
hierarchie sociálního řádu. Pro zmíněné teze měl pochopení i Joseph de 
Maistre. Pokud rasou rozumíme souhrn biologických vlastností, které pod-
miňují specifický historický a sociální úděl, pak byli Cabanis a Lamarck 
jejími vynálezci. 

Postupný úpadek biblické antropologie na přelomu osmnáctého a deva-
tenáctého století, která ztratila vnitřní rezistenci proti průniku heíerodoxní-
ho rasového učení, dokládá rovněž intelektuální vývoj, kterým prošel 
Lamarckův odpůrce Georges Cuvier. Nejvlivnější francouzský přírodově-
dec ještě v roce 1790 kritizoval autory, kteří hlásali dědičnou méněcennost 
černochů a káral C. M. Pfaffa, že věří „historkám hloupých cestovatelů, že 
černoši a orangutani se mohou mísit a že intelektuální schopnosti ras lze 
odvodit z rozdílů ve struktuře mozku11. O dvacet pět let později učinil totéž. V 
knize Le rěgne animal z roku 1817 Georges Cuvier vymezil hierarchii tří 
základních lidských ras: bílé, mongolské a černé. Mongolská rasa se 
údajně zastavila ve vývoji a rasa černá, která není schopna překročit stupeň 
barbarství, představuje ,/iejdegenerovanějšt lidskou rasu, jejíž forma se 
blíží zvířeti a jejíž inteligence není nikde dost vyvinutá, aby si vytvořila 
normální vládu" /491/. Podle Cuvierova názoru starověkou egyptskou 
civilizaci nemohla vytvořit černá rasa, ale bylo to dílo příslušníků bílé rasy, 
kteří byli vybaveni „velkou mozkovnou". Podle Cuviera existovaly určité 
vnitřní příčiny, které způsobily, že některé rasy vývojově ustrnuly, a to 
dokonce i v nejpříznivějších přírodních podmínkách. Tyto inherentní raso-
vé dispozice vzdorují výchově. Na druhé straně, ačkoliv Cuvier zastával 
tezi o nerovnosti ras, zachoval věrnost biblickému monofyletismu. 

Rasový výklad francouzské revoluce a napoleonských válek předložili 
Charles Comte a především Claude Henri de Saint-Simon, který povolal 
fyziologii, jež se díky Cabanisovi, de Richatovi nebo Vicq ď Azyrovi zba-
vila pověsti šarlatánství a stala se základem psychologie, k řešení základ- 
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nich otázek míru a války. Saint-Simon napsal v Mémoire sur la science de 
1'homme (1809): „Velká masa evropské populace se zapojila do nejstraš-
nější války, jaká kdy propukla. Jedinými vědci, kteří jsou oprávněni analy-
zovat příčiny této války a nalézt prostředky, jak ji ukončit, jsou fyziologové" 
14921. Saint-Simon záměrně kritizoval zrušení otroctví za francouzské re-
voluce a tvrdil, že emancipace „nižších ras" byla „vážnou chybou" /493/. 

Bylo třeba vybudovat most mezi historickými rasami Evropy, jež se 
zrodily z biblické genealogie a pohanských tradic, a antropologickými 
rasami fyziologů a kraniologů. Anglo-francouzský antropolog F. W. Ed-
wards, zakladatel Societě Ethnologique de Paris, komentoval vztah mezi 
historickou a fyziologickou rasou v dopise určeném Amédéu Thierrymu 
/494A Je patrné, že Edwards již nechápal Židy jako zástupce rasy historic-
ké, ale fyziologické. Až do nástupu darwinismu však biologové člověka 
nebyli schopni identifikovat onen dynamický faktor, který je zodpovědný 
za odlišný vývoj a nadání ras. „Rasová fyziologie", zprvu tak ambiciózní, 
ustrnula a přenechala vědecký výklad rasové otázky kraniologii, disciplí-
ně, která posléze nesla hiavní odpovědnost za akademické zaštítění rasové 
ideologie. 

Skutečným zakladatelem moderní rasové teorie, jenž se jako první, dvě 
dekády před Gobineauem, zmocnil akademickým jazykem ideje rasy v její 
celistvosti a postavil řád vládnoucí rasy proti anarchii rasového míšení, byl 
Victor Courtet de Visle. Tento stoupenec Saint-Simonův a sekretář paříž-
ské Etnologické společnosti tvrdil již v roce 1832, ve svých necelých dva-
ceti letech, že sociální řád musí být založen na reálné rasové nerovnosti: 
„Tvrdím, že krize v Evropě neustane, dokud rozličné společnosti nebudou 
reorganizovány tak, aby odrážely přirozenou nerovnost nebo více či méně 
patrné rasové rozdíly. Nenavrhuji nic, co by snižovalo lidskou důstojnost, 
ale hlásám pouze pravdu, kterou prověřily anály všech národů světa" 
/495/. Germány pokládal Victor Courtet za nadřazenou „plavou" rasu 
/496A Souboj fyziologicky vymezených ras určuje průběh historie. Nej-
obsáhlejší Courtetův spis La Science politique fondée sur la science de 
1'homme, on Étude des races humaines souš le rapport philosophique et 
sociál 14911 vytyčuje další mezník emancipace biologické rasy od rasy his-
torické. Míšení ras označil Courtet za rozkladný proces, který zrodil „rov-
nostářského ducha", ztělesněného křesťanstvím a francouzskou revolucí. 
Tento posun od chápání vyšší rasy jako hegemona revoluce (jak tomu bylo 
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u Lamarcka) po koncept vyšší rasy. jejíž pád naopak propuknutí revoluce 
umožnil (jak tomu rozuměl Courtet), je příznačný pro proměnu revoluční-
ho optimismu do restauračního pesimismu. Rasová ideologie se stala „de-
klarací nerovnosti" namířenou proti idejím francouzské revoluce. Jejím 
nositelům náležel ostrý Condorcetův soud: ,£>ělají si z přírody komplice 
zločinu politické nerovnosti." 

Ze tří základních stavebních kamenů rasové teorie, germanismu, natu-
ralismu a orientální renesance, Victor Courtet de Ulsle prakticky opomněl 
třetí element. Jeho učení je setkáním Boulainvillierse a Cabanise bez patr-
né přítomnosti Anquetil-Duperrona. O árijský rozměr obohatil francouzské 
rasové myšlení až Arthur de Gobineau, pro něhož představovalo dílo saint--
simonisty Victora Courteta de 1'Isle důležitou inspiraci. 

Podle Jeana Boissela nebyl hrabě Joseph-Arthur de Gobineau nováto-
rem, ale především nadaným kompilátorem, který navázal zejména na pod-
něty vycházející z díla Victora Courteta de Ulsle /498A Po vizionářském 
a reformátorsky naladěném vědci přišel na scénu ponuře romantický 
a fatalistický literát, který díky své imaginaci a talentu systematickým 
a literárně přesvědčivým způsobem uchopil řadu rozptýlených idejí své 
doby do osobité konfigurace. Arthur de Gobineau pocházel z nepříliš zá-
možné aristokratické rodiny v Gaskoňsku. Studoval ve Švýcarsku, kde se 
začal zabývat orientálními jazyky, jejichž znalost později prohloubil pod 
vedením svého otce. V Paříži na sklonku režimu Ludvíka Filipa se Arthur 
de Gobineau živil jako novinář a romanopisec. V roce 1844 se postavil do 
čela společenství mladých vzdělanců nazvaného (v narážce na Novalise 
a Nervala) Bratranci Isidini. K jeho blízkým přátelům náležel mimo jiné 
Alexis de Tocqueville. Nástup Ludvíka Bonaparta otevřel před Gobi-
neauem vyhlídky na diplomatickou kariéru. Po roce 1849 působil jako 
chargé ďaffaires v Hannoveru (1851) a Frankfurtu (1854), dále v Bernu, 
Athénách a Brazílii; v roce 1855 navštívil Persii. 

V roce 1853 uveřejnil Arthur de Gobineau čtyřsvazkový Esej o nerov-
nosti lidských ras (Essai surVinégalitédes races humaines), pravděpodob-
ně nejznámější dílo rasové teorie devatenáctého století. Hlavním tématem 
Gobineauovy knihy jsou dějiny: rasa představuje hermeneutický nástroj 
k jejich pochopení. Karl Koehne se domnívá, že Gobineau byl zasvěcen do 
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„tajemství rasy" Disraelim během jeho pobytu v Paříži. Pro tuto hypotézu 
však chybí přesvědčivý důkaz /499/. Gobineauovo pojetí dějin je značně 
vzdáleno od ortodoxní vize jeho souvěrce Bossueta. Gobineau, ač katolík, 
již nedoufal v druhý příchod Mesiáše, lidstvo čeká podle jeho názoru 
pouze naprosté vyhlazení. V dopise Tocquevillovi z roku 1856 Gobineau 
napsal: Neříkám lidem: je vám odpuštěno, nebo jste zatraceni Říkám jim.: 
umíráte" /500/. Arthur de Gobineau byl „pravým romantikem" ve smyslu, 
který dal tomuto slovnímu spojení Thomas Mann: ,JJovalis a Schlegel 
nebyli pravými romantiky. Ve svém nitru náleželi do osmnáctého století; 
byli příliš zasaženi Rozumem, než aby byli dobrými romantiky. Skutečnými 
romantiky byli Amdt, Gorres, Grimm a Bachofen, které zcela ovládla 
a motivovala myšlenka velkého úpadku, mateřská a noktumí idea minulosti, 
zatímco ostatní vyznávali maskulinní ideu budoucnosti" /501/. Gobineau 
byl bytostným fatalistou, pro kterého věda představovala „pouze prostře-
dek, jak sublimovat nenávist k demokracii a revoluci" /502/. Gobineauův 
přítel Tocqueville, jenž se s ním v mnohém názorově rozcházel, napsal 
o Eseji: „... Poté, co jsme se domnívali, že můžeme změnit sebe samotné, si 
nyní myslíme, že jsme neschopni se reformovat; kdysi jsme vystavovali na 
odiv přemíru pýchy, nyní jsme se ponořili do ponížení, jež není o nic méně 
přemrštěné. Věřili jsme, že můžeme dosáhnout čehokoliv, a nyní soudíme, 
Že nedosáhneme vůbec ničeho, že každý zápas a úsilí jsou bezcenné a že 
naše krev, svaly a nervy budou vždy silnější než naše ctnosti a vůle. Je to 
velká choroba našich časů, jež jsou protikladem minulosti. Vaše kniha, ať 
již zaměříte Vaše argumenty jakýmkoliv směrem, spíše posílí, než vyléčí 
nemoc" /5O3/. 

Tocquevillova výčitka směřovala proti materialistickým fyziologiím 
Cabanisovi, Broussaisovi a Bichatovi, jejichž vliv je na stránkách Eseje 
patrný. Gobineau znal rovněž velmi dobře soudobou antropologickou teo-
rii; jako křesťan byl však loajální vůči biblické chronologii a antropologii. 
Leon Poliakov označil Gobineaua za „monofyletistu v teorii a polyfyletistu 
v praxi" /504/. 

Rasa a čistota její krve představují podle Arthura de Gobineaua nejdůle-
žitější faktor historie, jejíž hybnou silou je konfrontace mezi árijskou 
rasou, budovatelkou a nositelkou civilizovaného způsobu života, a nižšími 
rasami. Demografická převaha nižších ras a neustálý neblahý proces míšení 
je pravou příčinou pádu velkých civilizací, což bylo téma, jež Gobi- 
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neaua fascinovalo. První věta Eseje o nerovnosti lidských ras proto pří-
značně zní: „Pád civilizací je nejnápadnější a zároveň nejtemnější ze všech 
jevů dějin" /505/. Z této úvahy vyplývá i Gobineauovo pojetí „degenera-
ce": „Myslím tedy, že slovo „degenerovaný"', užito o národu, musí zname-
nat a znamená, ze tento národ nemá již vnitřní hodnotu, kterou choval 
kdysi, poněvadž již nemá ve svých žilách tutéž krev, jejíž hodnotu postupně 
proměnily sukcesivní příměsky, jinými slovy, že při témže jménu nezachoval 
nicméně tutéž rasu jako jeho zakladatelé, konečně, že člověk úpadkový, ten, 
jenž je označován slovem člověk degenerovaný, je z etického stanoviska 
produktem jiným než hrdina dob velikých... (národ) zajde definitivně, a 
jeho vzdělanost s ním, toho dne, kdy prvotní etnický prvek se natolik roz-
štěpí a utone v přínosech ras cizích, že jeho schopnost působit nebude už 
nadále moci dostatečně dějstvovať /506/. 

Nerovnost mezi rasami je podle autora Eseje vrozená a vyplývá z odliš-
ných biologických dispozic, jež se odrážejí v odlišném psychickém ustro-
jení a mentálních schopnostech. Lidstvo se skládá ze tří ras: bílé, černé 
a žluté. Nejníže stojí černá rasa, která má omezený intelekt a silně vyvinuté 
smysly; emocionálně je nestálá, snadno excitovaná, a není proto schopna 
dosáhnout skutečné mravní dokonalosti; vyniká pouze fyzickou silou; 
Žlutá rasa snadno podléhá apatii, je málo fyzicky zdatná, vyznačuje se sil-
ným vztahem k materiálnímu pohodlí a rozkoši a s přehnanou úctou res-
pektuje řád; trpí nedostatkem fantazie a schopnosti teoretického uvažování; 
Arthur de Gobineau ji obrazně označil za „rasu maloměšťáků", která 
snadno vytváří solidní a pevnou sociální strukturu bez výjimečných civili-
začních vzepětí; v hierarchii ras stojí nejvýše bílá rasa, která vyniká ener-
gičností a inteligencí, je praktická a vytrvalá, fyzicky zdatná, má pozitivní 
vztah k řádu, který ale nekončí jako u žluté rasy u statických státních útva-
rů, aleje vyrovnáván láskou ke svobodě, jež umožňuje vytvářet dynamické 
společenské instituce. 

Na rozdíl od Saint-Simona, Augusta Comta a Ernsta Renana, kteří dou-
fali, že všeobecné rasové splynutí povede k harmonii, podle Gobineaua 
vyústí míšení ras do celkové nivelizace a průměrnosti ve fyzické síle, kráse 
a intelektu. Dekadenci a degeneraci způsobené míšením ras považoval 
Arthur de Gobineau za neodvratitelný proces: árijská rasa a tím i civilizace 
jsou odsouzeny k zániku. Každá civilizace byla v minulosti vytvořena bí-
lou rasou a zničena v důsledku míšení s rasami nižšími. Gobineauovo po- 
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jetí dějin bylo „vicovské": ,Jíílépokolení zmizí záhy z povrchu země. Poté, 
co prošlo božským věkem, kdy bylo absolutně čistým, věkem hérojským, 
v němž bylo umírněné co do síly a množství, věkem aristokratickým, kdy 
byly lidské schopnosti stále pozoruhodné, ačkoliv se již nemohly obnovit 
z vyschlých zdrojů, (bílá rasa) poklesla do konečného zmatení všech svých 
prvků" 15011. V dějinách existovalo deset ústředních civilizací a žádná 
další se již nevytvoří. Autentickými nositeli hodnot a kvalit bílé rasy jsou 
Árijci (Indoevropané). Etymologicky souvisí podle Gobineaua jejich jmé-
no s německým výrazem Ehre. Gobineau se vyhnul nástrahám indoger-
mánství a soudí, že Árijci dávno před tím, než dorazili do Indie, pozbyli 
svých původních rasových kvalit. Árijská ideologie se tak v jeho pojetí 
definitivně oddělila od Indie. Civilizované dějiny lidstva představují v po-
dání Arthura de Gobineaua epopej konstruktivního úsilí árijské rasy, která 
kromě velkých říší na Předním východě a v Egyptě založila civilizaci čín-
skou a indickou a prostřednictvím Vikingu i předkolumbovské civilizace 
Aztéků, Mayů a Inků. Na rozdíl od antisemitů Arthur de Gobineau poklá-
dal starozákonní Židy zaÁrijce. 

Při výkladu dějin Západu Arthur de Gobineau spojil árijskou ideologii 
s tradičním nostalgickým germanismem a učením o „dvou rasách": po pá-
du Římské říše vytvořili Germáni, představující poslední strážce původ-
ních hodnot biíé rasy, středověkou civilizaci, kterou Arthur de Gobineau 
pokládal za vrchol západních dějin. Bohužel, asimilace germánského živlu, 
pozorovatelná například na osudu germánských kmenů Gótů, Langobardů 
a Burgundů, které byly vytlačovány z jižní Evropy románskými národy, 
Francouzi, Italy a Španěly (s podílem krve černé rasy), způsobila úpadek. 
Renesanční kultura byla prvním symptomem degenerace, jež se až do de-
vatenáctého století nezastavila. 

Na Esej o nerovnosti lidských ras navázala Gobineauova práce Pojednání 
o klínovém písmu (1864) a především kniha Středoasijská náboženství a 
filosofie (1865) /508/, ve které Arthur de Gobineau ve shodě se Schopen-
hauerovou filosofií razil myšlenku asijského původu veškerého evropské-
ho myšlení. Alexis de Tocqueville (který s Gobineauem nesouhlasil) 
a Ernest Renan (jenž s ním v zásadě souhlasil) se shodli v očekávání, že 
Gobineauovo dílo zaznamená velký úspěch v Německu /509/. Renan, cítící 
od mládí k této zemi hluboké sympatie, v roce 1856 Gobineauovi napsal: 
Napsal jste nejpozoruhodnější knihu plnou intelektuální síly a origi- 
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nality, ve Francii ji však nebude porozuměno. Francouzským vzdělancům 
jsou vzdáleny etnografické úvahy. Francie příliš nevěří rase, protože rasová 
skutečnost byla prakticky vymazána z jejího vědomí. Zjistil jsem stejnou 
potíž v jazykovědě. Fakt, že francouzský jazyk je usazeninou Čtvrtého až 
pátého řádu, představuje bezpochyby jednu z příčin, proč francouzská 
mysl nedospěla a přijala jen s obtížemi skutečné principy srovnávací filo-
logie. Ta mohla vzniknout pouze mezi Němci, kteří stále spočívají u svých 
prvotních kořenů a hovoří jazykem, jenž v sobě obsahuje svůj vlastní 
původ" /510/. V roce 1856 zaslal Artur de Gobineau výtisk svého Eseje 
Alexanderu von Humboldtovi, tehdy již osmaosmdesáti letem u starci, 
který Gobineauovi v dopise zdvořile poděkoval a uvedl, že „samotný titul 
knihy se protiví jeho starému přesvědčení o nevhodnosti nešfastného členění 
na vyšší a nižší rasy" 151II. 

Navzdory rezervovánosti elitních představitelů tamního akademického 
společenství Gobineauovo učení skutečně nalezlo v Německu řadu stou-
penců. Zasloužil se o to především od konce sedmdesátých let devatená-
ctého století skladatel Richard Wagner, který podle vlastních slov četl 
Gobineauův Esej několikrát, V roce 1881 vyšly tři oslavné články o fran-
couzském spisovateli v periodiku Bayreuther Blátter. Filolog, historik a Wag-
nerův obdivovatel Ludwig Schemann, jenž se s Arthurem de Gobineau 
setkal krátce před jeho smrtí v roce 1882, přeložil v letech 1898 až 1901 
Esej o nerovnosti lidských ras do němčiny a postupně uveřejnil pětisvazko-
vý výklad šíření Gobineauova díla ve světě (1910), dvoudílný Gobineauův 
životopis (1913-1916) a řadu dalších publikací obdobného zaměření. Lud-
wig Schemann rovněž založil roku 1894 německou Společnost Arthura de 
Gobineau, jež měla v době svého vrcholu v roce 1914 přibližně 360 členů 
z nejvyšších německých aristokratických kruhů, královské rodiny, význa-
mných politiků a univerzitních profesorů. 

Rasové učení Arthura de Gobineau doplnilo Courtetovu příliš syn-
chronní vizi rasové hierarchie o étos orientální renesance, přetlumočený do 
jazyka krajního fatalismu pozdního romantismu. Tím, že sblížil Schlege-
lův a Ecksteinův „katolicismus bez církve" jakožto produkt kontrarevoluč-
ního myšlení s Courtetovým materialistickým naturalismem, který naopak 
vyrostl v radikálním ateistickém prostředí francouzské revoluce, Arthur de 
Gobineau vytvořil konzervativní ideologii, která se mohla obdobně jako 
její protivník odvolávat na „vědecký obraz reality". Toto zakotvení v pří- 
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rodních vědách se stalo zárodkem, který posléze odstranil z rasového učení 
fatalismus a proměnil jej v aktivismus, poháněný jistotou exaktní metody 
západních věd. V tomto smyslu Arthur de Gobineau předznamenal ideolo-
gii fašismu, který bojoval za ahistoricky chápané hodnoty minulosti zbra-
němi ukovanými v nejmodernějších intelektuálních dílnách přítomnosti. 
Intuice Mussoliniho, jenž se v roce 1932 přihlásil v nápise vytesaném na 
Gobineauově náhrobku k odkazu osobnosti „věšteckého myslitele", byla 
proto v zásadě oprávněná. 

Gobineauovu myšlenku, že rasa je klíčem k pochopení historie člověka 
a hlavním měřítkem jeho rozmanitosti, sdíieli v polovině devatenáctého 
století i další autoři. Alphonse de Lamartine prohlásil: „Čím více jsem ces-
toval, tím více jsem byl přesvědčen, že rasy představují velké tajemství his-
torie a mravů" 15121. Hippolyte Adolphe Taine uvedl ve svých Dějinách 
anglické literatury 15X31, že rasa je nejdůležitějším a nejbohatším mezi 
faktory, z nichž se rodí historické události" /514/. John Beddoe pokládal 
rasu za klíč k pochopení zrodu nacionalismu a revoluce roku 1848. 

Britský akademický svět byl v první polovině devatenáctého století 
prostoupen „starosemitským duchem", který silně ovlivnil diskuse o ná-
rodní identitě, fyziologickém materialismu, rase a evoiucionismu. Na roz-
díl od Francie nebyl v Anglii biblický svazek logos-fysis narušen aliancí 
mezi psychologií a fyziologií, která poskytla teoretický základ moderní 
rasové teorii. William Lawrence, jenž v knize Lectures in Physiology, Zoo-
logy and The Natural History ofMan z roku 1819 předznamenal Darwina, 
byl vystaven silné perzekuci. Britské antropologické myšlení ovládala 
škola Jamese Cowlese Pricharda, který se pokusil smířit dlouhou tradici 
etnické teologie s vědeckými podněty devatenáctého století. Ve Velké 
Británii vyrůstala rasová teorie ze „sporu o Indii", který měl mimo jiné 
podobu metodologického zápasu mezi nároky „jazyka" a „fyzických dis-
pozic" pro klasifikaci lidstva. Poté, kdy vzájemné duchovní spříznění mezi 
Brity a Indy na základě lingvistického pouta ztratilo věrohodnost, „rasa" 
nabízela možnost, jak jejich solidaritu nově konceptualizovat /515/. James 
Cowles Prichard se hlásil k odkazu nové orientaiistiky a často citoval Jone-
se, Colebrooka, Wilforda a Bryanta. Zabýval se keltskými jazyky a ve stu-
dii The eastem origin ofthe Celtic nations proved by a comparison of their 
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dialects with the Sanskrit, Greek, Latin and Teutonic languages z roku 
1831 začlenil Kelty do indoevropské rodiny. Prichard přijal koncept rasy, 
ale snažil se jej udržet v mezích vytyčených biblickým paradigmatem. 
Jako monofyletista a odpůrce polyfyletických teorií byl přesvědčen, že 
veškeré lidstvo vzešlo z jediného stvořeného páru Adama a Evy. První lidé 
byli podle Pricharda černí, pokožka některých z nich prošla později 
„depigmentací" v důsledku civilizovaného života. Pod vlivem německé 
antropologie Prichard rozlišil tři hlavní lidské rasy: hamitskou (egypt-
skou), semitskou (syro-arabskou) rasu a jefetskou (árijskou), přičemž byl 
ochoten přiznat semitské rase vyšší vrozené kvality /516/. 

Lpění na starozákonní tradici způsobilo, že britské akademické spole-
čenství bylo relativně rezistentní vůči šíření otevřeného rasismu. Richard 
Watson kritizoval takzvanou „plantážnickou antropologii", jejíž stoupenci 
hlásali vrozenou méněcennost „nižších ras", jako výraz aliance mezi plan-
tážníky a filosofy. John Stuart Milí a Thomas Buckle odmítali rasový esen-
cialismus, tezi o neměnných kvalitách ras. a hájili environmentalismus, 
pojetí ras jako projevu momentální interakce lidské populace s přírodním 
prostředím. Pólyfyletista, Knoxův stoupenec a zakladatel Londýnské an-
tropoiogické společnosti {Anthropological Society of London) James Huní 
proto ještě v roce 1863 kritizoval „zaostalost" britské vědy, která na rozdíl 
od kontinentální Evropy plně nezhodnotila rasovou tematiku 15X11. 

Postupný rozklad prichardovské etnoiogické tradice založené na sepětí 
jazyka a etnicity a triumf antropologické teorie, která opírala etnicitu 
o fyzickou a „mentální" povahu populace, částečně odrážela již díla Pri-
chardových žáků Johna Crawfurda a Roberta Gordona Lathama /518/. 
Vojenský lékař, diplomat a koloniální úředník John Crawfurd působil 
v severní Indii, na Jávě, v Singapuru a Indočíně. Později zastávai funkci 
prezidenta Londýnské etnoiogické společností {Ethnological Society of 
London), bašty prichardovské etnologie. Crawfurd, jehož vědecká reputa-
ce se opírala především o Gramatiku a slovník malajského jazyka 1519/, 
zaútočil v roce 1861 na teoretické základy indoevropeistiky, kterou označil 
za vědu „vzniklou v Německu", jejíž hlavní slabina spočívá v upřednost-
ňování lingvistických vlastností na úkor fyzických a duševních vloh národů. 
Robert Gordon Latham získal proslulost díky etnologickým a filologickým 
studiím The natural his tory of the varieties of man (1850), Descriptive 
ethnology (1859) a Elements of comparative philology (1862). Latham, 
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který podobně jako Friedrich Max Miiiler Indii nikdy nenavštívil, zpo-
chybnil ve studii Man and his Migrations (1851) asijský původ lidstva. 
Robert Latham popřel indoevropský charakter soudobého indického oby-
vatelstva, které začlenil do mongoloidní rasy. Sanskrt podle Roberta Lat-
hama vznikl na východním nebo jihovýchodním pomezí Litvy, daleko od 
indického subkontinentu. Tento rozchod indoevropské nebo árijské ideje 
s Indií byl pro druhou polovinu devatenáctého století charakteristický a vy-
ústil do hledání pravlasti Indoevropanů nikoli v Asii, ale na území Evropy. 

Philip D. Curtin označil za „skutečného zakladatele britského rasismu" 
Roberta Knoxe /520/. Tento skotský lékař, Cuvierův a Saint-Hillairův žák 
a vynikající chirurg, jenž sloužil jako armádní lékař v bitvě u Waterloo 
a působil rovněž v jižní Africe, se rasové teorii začal věnovat po krachu své 
slibné chirurgické kariéry v Edinburghu. V roce 1850 uveřejnil Robert 
Knox knihu The Races ofMen: A phiJosophical enquiry into the influence 
ofrace over the destinies ofnations, ve které systematicky zaútočil na od-
kaz Prichardovy etnologie. V rámci svého systému, který po Saint-Hillai-
rově vzoru nazýval „transcendentáiní anatomií", Robert Knox zaváděl na 
britské ostrovy nový kontinentální jazyk, v němž se filosofické a historické 
úvahy směšovaly s biologickými poznatky a metaforami. Rasa je podle 
Roberta Knoxe „vším", dějiny, literatura, věda. umění, vseje na ní závislé 
/521/. Žádná rasa nemůže uniknout osudovému předurčení, které je dáno 
její biologickou výbavou. Ačkoliv Robert Knox měl pochopení pro „barev-
né" populace a byl odpůrcem kolonialismu, zastával názor, že rasové míšení 
vede ke zkáze civilizace. Nadřazené postavení náleží árijské rase, v jejímž 
rámci Robert Knox vyzdvihl mimořádné nadání Gótů, Slovanů, Sasů a 
Keltů. Židy naproti tomu popsal jako „sterilní parazity". Knox dospěl až k 
polyfyletismu: v roce 1862 uvedl, že mnohé lidské rasy si zaslouží označení 
samostatných „druhů". Na dílo Roberta Knoxe navázali především Joseph 
Bernard Davis a John Beddoe. 

Vztah mezi Robertem Knoxem a Benjaminem Disraelim připomíná 
poměr mezi Victorem Courtetem de Ulsle a Arthurem de Gobineau ve 
Francii. V obou případech známý literát zhodnotil předchozí práci vědce. 
Přímý vliv Knoxe na Disraeliho však není příliš zřejmý; stojí mezi nimi též 
jako neprekrociíeiná bariéra Knoxův antisemitismus. V řadě románů svého 
mládí /522/ učinil Benjamin Disraeli z rasy, především však rasy židovské, 
klíčové historické a politické téma: „A// is race; there is no other truth" 
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/523/. Disraeli neváhal postavit „vyvolenost" Židů, které zařadil do „kav-
kazské rasy", na rasový základ: „... nemůžete zničit čistou rasu kavkazské-
ho ustrojení. To je fyziologický fakt... V tento okamžik, navzdory staletím 
a tisíciletím degradace, židovská mysl silně ovlivňuje evropské záležitosti. 
Nemluvím o zákonech, jimiž se stále řídíte, literatuře, která uspokojuje vaši 
mysl, ale o živoucím hebrejském intelektu. V Evropě nikdy nespatříte velké 
intelektuální hnutí, na němž by Židé neměli rozhodující podíl. První jezuité 
byli Židé, tajemná ruská diplomacie, která tak znepokojuje Západ, je orga-
nizována a řízena především Židy, mohutná revoluce, která se nyní připra-
vuje v Německu, jež bude ve skutečnosti druhou a mnohem vetší reformaci 
a o níž zatím v Anglii víme tak málo, se zcela rozvíjí pod záštitou Židů, kteří 
obsadili takřka všechna místa univerzitních profesorů...1'' /524/. 

 * * 

Německý badatel Friedrich Max Miiller sehrál díky své erudici a půso-
bení na širokou veřejnost důležitou úlohu při transformaci nové orientalis-
tiky a studia sanskrtu do teorie rasy. Snažil se sladit árijskou ideologii 
s evangelickým univerzalisrnem. Zmíněné pojetí umožňovalo přijmout do 
západního kulturního dědictví společně s Řeky, Římany, Kelty a Germány 
i předky obdivované a značně idealizované moudrosti indických bráhmanů 
a íránských mágů. To nejlepší ze Západu i z Východu se prostřednictvím 
indoevropské teorie protnulo. Múllerovi byl blízký étos, jenž Ernest Seilli-
ěre vyjádřil následujícími slovy: Existovalo jakési opojení: moderní civi-
lizace věřila, že objevila svůj starý původ... a zrodil se organismus, který 
objal jedním a týmž bratrským vztahem všechny národy, jejichž jazyk pro-
jevoval nějakou příbuznost se sanskrtem" 15251. 

V pozadí Mullerova učení existoval hluboký náboženský zájem, který 
však již pozbyl ortodoxní ukázněnosti etnické teologie a připomínal spíše 
nevyhraněný univerzalistický teismus. Max Miiller byl v tomto ohledu věr-
ným následovníkem barona Christiana Karla Bunsena, vizionáře, který 
usiloval o vylíčení všeobecných duchovních dějin lidstva. Christian Bun-
sen byl žákem Sacyho, působil jako pruský velvyslanec v Římč (kde 
nahradil v této funkci Niebuhra) a Londýně. Římské setkání s Champollio-
nem obrátilo Bunsenovu pozornost k Egyptu a jeho kniha Aegyptens Stelle 
in der Weltgeschíchte (1845) udělila podle Henriho Martina (autora před-
mluvy k francouzskému překladu) Egyptu ve světových dějinách onen pri- 
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mát, který Eckstein přiřkl Indii. To však neznamená, že by se Bunsen od 
Indie (po jejíž návštěvě vždy toužil) odvrátil. Henri Martin zdůraznil, že 
v Bunsenově nejdůležitějším díle Gott in der Geschichte (1857-1858) „byl 
základním prvkem dějin souběžný vývoj semitského a árijského nábožen-
ství, které se sjednotily v Kristu, samotném středu historie..", (Bunsen) „se 
domníval, že ačkoliv Bible byla dílem Semitů, pouze árijský duch odhalil 
její univerzální a dějinný význam" 15261. 

Christian Bunsen se snažil vymezit postavení indoevropské rodiny vůči 
ostatním světovým jazykovým skupinám. V knize Outlines of the philo-
sophy of universal history, applied to language and religion z roku 1854 
Christian Bunsen vyšel z biblické antropologie opírající se o svědectví Pís-
ma a vytvořil zvláštní kategorii turánských jazyků (podle zoroastrovských 
pramenů, které proti Íránu, vlasti Árjů, stavěli Turan, střední Asii, obýva-
nou nomády), jež zahrnovala jazyky americké, malajské, polynéské a mož-
ná i papuánské a australské. Turánské dialekty tvořily společně s jazyky 
indoevropskými společnou větev jazyků jefetských, které zaujímaly stej-
nou hierarchickou úroveň jako jazyky semitské a hamitské. 

Friedrich Max Miiller se narodil v Anthaltsku-Dessau v rodině hlásící se 
k pietistické odnoži německého luteránství; jeho otec byl známým básníkem 
romantického hnutí a blízkým spolupracovníkem bratří Grimmů. Max 
MúHer se mezi osmnáctým a dvacátým rokem života naučil hebrejsky 
a arabsky, studoval klasické jazyky a psychologii na univerzitách v Lipsku 
a Túbingenu, v jedenadvaceti letech si osvojil perštinu a pod vedením lipského 
indologa Hermanna Brockhause sanskrt. V Berlíně Friedrich Max Miiller 
navštěvoval přednášky zakladatele srovnávací indoevropské jazykovědy 
v Německu Franze Boppa a v Paříži studoval u indologa Eugena Bumoufa 
Rgvédu. V roce 1846 se seznámil s anglofilem baronem Christianem Bunse-
nem, tehdejším pruským velvyslancem ve Velké Británii, který jej uvedl do 
britských intelektuálních kruhů a umožnil mu roku 1847 vystoupit na půdě 
prestižní British Association for the Advancement of Science v Oxfordu. 

Třiadvacetiletý Max Můlier, jenž poprvé přednášel v angličtině, trpě! 
značnou nervozitou, protože zasedání se zúčastnili mimo jiné nestor a vůd-
čí postava britské etnologie James Cowles Prichard, jemuž tehdy zbýval 
rok života, „radikálové" Robert Latham a John Crawfurd, zaujatí proti „ně-
mecké škole" v orientaíištice, a dokonce princ Albert z britské královské 
rodiny, jenž se zajímal o indickou tematiku a orientalistiku. 
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Miillerův příspěvek se nazýval On the relation of the Bengálí on the 
Arian and aboriginal languages of India. Friedrich Max Miiíler se v něm 
pokusil o dílčí rehabilitaci nové orientalistiky Williama Jonese a jeho kole-
gů z Královské asijské společnosti a o kritický přístup vůči utilitaristům 
a evangelikálním anglikánům. Mtiller použil při výkladu etnického složení 
Indie Wilsonovu „teorii dvou ras": obyvatelstvo indického poloostrova se 
skládá z negroidní kušitské rasy a z rasy jefetské 15211. Rasová tvář Indie 
byla podmíněna příchodem válečnických indogermánských populací do 
Pandžábu, kde si podmanily místní obyvatelstvo tmavé pleti, kterému nási-
lím vnutily vlastní jazyk a kulturu. Tyto dramatické události však přispěly 
k celkovému civilizačnímu, duchovnímu, mravnímu i fyzickému povzne-
sení zotročeného negroidního lidu. Teze, že civilizace může způsobit fyzi-
ckou regeneraci, byla obsažena jíž v Prichardově etnologické teorii. Na 
jihu postupovali nájezdníci smířlivěji cestou mírové kolonizace a asimilace 
a zachovali místní jazyky a zvyky, které pouze prostoupili duchem své 
učenosti a tradice. Proto je jižní Indie sídlem bráhmanské moudrosti, jež 
byla v severní Indii vyvrácena „netolerantními muslimy". Mullerova histo-
rická konstrukce obsahovala moralizující ponaučení pro současné koloni-
ální pány Indie, kteří by měli respektovat lokální kulturu a jazyky a kulti-
vovat pouto „árijského bratrství" (Aryan brethen). 

Rasa v pojetí Maxe Mullera měla značný regenerativní a kreativní poten-
ciál, ale nebyla ničím osudovým {race is not destiny): rozhodující byl bla-
hodárný vliv „vyšší" kultury (ve smyslu humboldtovského Bildung), který 
překonával i nejvýraznější rasové rozdíly. Toto „liberálně-filantropické" 
chápání rasy však nemělo v ideologickém kontextu devatenáctého století 
naději na úspěch. Jeho pozůstatky bychom nalezli ve druhé polovině deva-
tenáctého století u některých představitelů dobového Iamarckismu, avšak 
„darwinistická revoluce" prosadila osudovější {race is destiny), fatáínější 
a ve svém důsledku mnohem tragičtější rasové pojetí. 

Obsah Mullerovy oxfordské přednášky napadli na místě etnologové 
(„not very friendly ethnologists", poznamenal Max Muller) /528/ Robert 
Latham a John Crawfurd. Mladého Maxe Mullera se však před svými 
vlastními žáky „rytířsky" zastal sám James Cowles Prichard. 

Max Muller získal díky Bunsenově přímluvě v roce 1854 místo profeso-
ra moderních jazyků na univerzitě v Oxfordu; oženil se s Angličankou 
a zůstal britským ostrovům věrný až do své smrti. V roce 1859 vydal His- 
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tory ofAncient Sanskrit Literatuře (zabývající se védismem). Roku 1860 
zemřel významný indolog Horace Hayman Wilson a v Oxfordu se uvolnila 
pozice řádného profesora sanskrtu (Boden Professorship of Sanskrit), 
která byla původně zřízena za účelem překladu Bible do sanskrtu. Max 
Miiller byl horkým kandidátem, ale vedení univerzity dalo nakonec po váš-
nivé debatě (bylo probíráno i Mtillerovo náboženské přesvědčení) přednost 
Monieru Monieru-Williamsovi, jenž předtím přednášel sanskrt na koleji 
v Haileybury (která byla roku 1858 uzavřena). V roce 1868 Max Miiller 
obdržel v Oxfordu řádnou profesuru srovnávací jazykovědy, jež byla zříze-
na speciálně pro něho (pravděpodobně jako kompenzace za osm let starou 
„křivdu"). Max Muller se stal záhy obecně známou osobností a v letech 
1861 až 1863 pronesl v Royal Institute v Londýně před početným a vybra-
ným publikem řadu úspěšných přednášek, které značně přispěly k rozšíření 
představy o původu moderních Evropanů z prehistorických Árijců, kteří 
před několika tisíci lety migrovali z Asie. Sborník shrnující tato vystoupení, 
který byl vydán poprvé roku 1861 pod názvem Lectures on the science 
oflanguage, byl dlouho pokládán za základní referenční dílo komparativní 
filologie. 

Během krymské války byl Max Muller požádán, aby sestavil příručku, 
která by pomohla britským důstojníkům v poli osvojit si rychle místní 
jazyky. Výsledkem byla útlá knížka Suggestions for the assistance of offi-
cers in learning the languages ofthe seat ofwar in the East (1854, druhé 
vydání 1855), která však obsahovala některé závažné deklarace: ,£ádná 
autorita by nebyla dostatečně silnou, aby přesvědčila Alexandrovu řeckou 
armádu, že její bohové a héroové jsou stejní jako božstva a hrdinové indi-
ckého krále Porn, nebo aby přesvědčila anglického vojáka, že v jeho žilách 
proudí stejná krev jako v žilách tmavých obyvatel Bengálska. A přesto by 
se dnes nenašla anglická porota, která by po prozkoumání mnoha svazků 
lingvistických dokladů odmítla uznat nároky Indů, Řeků a Teutonů na spo-
lečný původ a legitimní pokrevní svazek. ... Historikové mohou kroutit hla-
vou, fyziologové mohou pochybovat a básník múze touto myšlenkou pohr-
dat, ale ti všichni musejí ustoupit před důkazy, které přináší jazyk. Byla 
doba, kdy předkové Keltů, Gennánů, Slovanů, Řeků, Italů, Peršaná a Indů 
Žili společně pod jednou střechou, odděleni od předků semitské a turánské 
rasy" /529/. Ve svém vystoupení v Royal Institute Max Muller prohlásil: 
„Tak jistě jako šest románských dialektů odkazuje na společný domov ital- 
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ských pastevců na sedmi římských pahorcích, árijské jazyky odkazuji na 
rané údobí, kdy nejstarší předkové Indů, Peršanů, Reků, Římanů, Slovanů, 
Keltů a Germánů sdíleli jednu střechu. ... Předtím, než předkové Indů 
a Peršanů zamířili k jihu a než se vůdci řeckých, římských, keltských, teu-
tonských a slovanských kolonistů vydali do Evropy, existoval malý árijský 
klan, který pravděpodobně sídlil na nejvyšších vrcholcích střední Asie 
a hovořil jazykem, jenž nebyl sanskrtem, řečtinou nebo němčinou, ale 
obsahoval zárodky všech těchto dialektů. Tento klan se věnoval zeměděl-
ství, ctil pokrevní a manželské svazky a vzýval Dárce Světla a Života na 
nebesích pod stejným jménem, které ještě dnes můžete slyšet v hinduis-
tických chrámech, římských bazilikách a v našich vlastních kostelech 
a katedrálách" /530/. 

Friedrich Max Miiller se nesmíme zasloužil o popularizaci árijské rasy 
v britské viktoriánské společnosti. Byl zřejmě posledním indoevropeistou, 
jehož vědění mu otevřelo přístup do nejvyšších aristokratických kruhů a do 
samotného centra politické moci. Když byl Mtiller krátce po anexi Alsaska 
pozván do Štrasburku, aby zde přednesl sérii přednášek, jeho mezinárodní 
věhlas byl tak velký, že jej sám německý císař pozval na večeři 153X1. Ve 
svém pozdním údobí se Miiller zalekl nezamýšlených důsledků svého učení 
a pokusil se distancovat od rasistického diskursu, který ovládl západní 
akademický svět. 

Friedrich Max Miiller nicméně sám významně přispěl ke konstrukci 
pocitu árijské nadřazenosti. Miiller dával do souvislosti jméno Árijců 
s latinským slovesem arare, „orat", zatímco původ názvu Turánců hledal 
v sanskrtském substantivu turanga, „kůň": etymologie tak svědčila o vyš-
ším sociálně evolucionistickém postavení Árijců. V roce 1860 se Max 
Miiller označil za „osobu nejvíce zodpovědnou za užívání pojmu árijský ve 
smyslu indoevropský", zároveň podotkl, že tento termín nebyl v Německu, 
Anglii nebo Francii přijat stejným způsobem /532/. V témže článku vyjme-
noval alternativní pojmy: indogermánský, indoevropský, jefetský, sanskrt-
ský (sanskritic) a mediteránní (mittellandisch). Muller byl přesvědčen 
o určité mentální nadřazenosti Árijců, prohlásil, že k „indoevropské rase 
náležejí všechny nejvýznamnější národy1 a Kantovu filosofii označil za 
„the perfect manhood of the Aryan minď\ V hesle věnovaném Árijcům 
v Imperiálním slovníku anglického jazyka, jehož byl autorem, je označil za 
„vládce dějin" /533/. 
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Friedrich Max Miilier byl především nábožensky založeným altruistou 
a filantropem. Věrnost zásadám biblické antropologie mu bránila přijmout 
rasistické vývody, s nimiž se ve stále větší míře setkával mezi svými kole-
gy. Miilier opakovaně protestoval proti projevům antisemitismu a káral brit-
ské úřady za ponižování Indů. Ve svém prezidentském proslovu na devátém 
mezinárodním kongresu orientalistů v roce 1892 obhajoval etické základy 
„ánjského bratrství". V dopise příteli Renanovi vyslovil lítost nad prusko--
francouzskou válkou /534/. Necelé dva roky po jejím skončení, 23. května 
1872, však Max Miiller během veřejné přednášky řekl, že v srdci zůstal 
vždy Němcem, přihlásil se k německému patriotismu a položil řečnickou 
otázku, zda Německo nepozbylo ctností minulosti. 

Friedrich Max Miilier si uvědomoval, že starozákonní genealogie je 
v moderní antropologii irelevantní, a současně varoval před směšováním 
lingvistiky a etnologie. Podle názoru, který vyslovil v roce 1861 ve studii 
Lectures on the Science ofLanguage, největší ohrožení pro západní vědy 
o člověku spočívá v záměně historie jazyků a biologicky vymezených ras. 

Závěrečným krokem při konstrukci árijské rasy na biologickém základě 
a jejím definitivním oddělení od mateřského biblického a filologického 
kontextu, v němž se původně zrodila, bylo prosazení kraniologie jako 
hlavního nástroje rasové klasifikace na úkor jazykovědy. Marně Friedrich 
Max Miilier zdůrazňoval, že hovořit o „árijské lebce" je stejně nepřiměře-
né jako mluvit o „dolichokranním jazyce" /535A 

Obrat v mocenském vztahu mezi fyzickou antropologií a lingvistikou, 
který byl dlouho vychýlen ve prospěch filologie, byl poměrně nečekaný. 
Antropologové dlouho trpěli tím, co Isaac Taylor nazval „tyranií sanskrtis-
tů" /536/. Nadvláda jazykovědy nad antropologií v první polovině devate-
náctého století v mnohém předznamenala dominanci lingvistických metod 
v rámci strukturalismu dvacátého století. Francouzský lékař a antropolog 
Paul Broca, zakladatel pařížské Societě dAnthropologie, ještě v roce 1862 
napsal: „...jazykovědci mají ve srovnání s námi jednu velkou výhodu: obe-
jdou se bez nás, zatímco my se neobejdeme bez nich... Jsme proto vazaly 
jazykovědy, a to vděčnými vazaly, ale nesmíme být a nemůžeme být jejími 
otroky 15311. Adolf Bastion, spoluzakladatel Německé antropologické spo-
lečnosti {Berliner Gesellschaft fiir Anthropologie, Ethnologie und Urge- 
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schichte), zdůvodňoval převahu lingvistických nástrojů klasifikace lidstva 
postupnou spiritualizací lidského druhu: „Vezmeme-li v úvahu skutečnost, 
že civilizovaní lidé se vyvíjejí duchovně k neuchopitelnému cíli, veškerá 
klasifikace, která závisí na tělesných parametrech, se stane neplodnou a roz-
poruplnou. Filologie, včetně jejích pomocných disciplín, nahradí kraniolo-
gii, již lze použít pouze při studiu primitivní populace" /538/. 

Na druhé straně Edward Burnett Tylor vyjádřil pochybnost, zda je jazyk 
skutečně spolehlivým nástrojem poznání původu lidské populace. Rozvoj 
kraniometrických metod, zejména pak vymezení lebečního indexu, jehož 
autorem byl Anders Retzius, přesvědčil většinu evropských vědců, že lebeční 
parametry mají větší vypovídací hodnotu než jazykověda. Příslušnost k árij-
ské rase již neurčovala příbuznost se sanskrtem, ale dolichokranní, protáhlý 
tvar lebky (i když někteří autoři přiřkli Árijcům naopak široký, brachykranni 
typ lebky). Nová rasová historie Evropy zahrnovala příchod prehistorických 
indoevropských či árijských kmenů tvořených plavými dolichokranními 
jedinci, kteří si podmanili a asimilovali místní tmavé brachykranni populace. 

K výše zmíněnému obratu od filologie k fyzické antropologii došlo 
v době, kdy Indie ztrácela - částečně v důsledku opětovného růstu prestiže 
egejské oblasti i Egypta - bývalou prestiž. V roce 1884 napsal Ábel Ber-
gaigne v předmluvě k Sakuntale, že zanícení pro sanskrt již mezí širokou 
veřejností vyprchalo. Abbé Roussel konstatoval v Cosmologie hindoue 
(1898), že v klasických západních a indických náboženských a umělec-
kých dílech byly odhaleny „mnohé podobnosti ve slovech", ale jen „málo 
shod v idejích". Árijská rasa však mezitím získala v západní genealogické 
imaginaci pevné místo a ke své existenci již Indii nepotřebovala. 

Nejvlivnější německý fyzický antropolog druhé poloviny devatenáctého 
století Rudolf Virchow sice jako odpůrce rasové teorie zpochybňoval vypo-
vídací hodnotu kraniologie, avšak sám řídil největší evropský aníropomet-
rický výzkum své doby. Během deseti let bylo v Německu zkoumáno pat-
náct milionů dětí školního věku. O výsledcích výzkumu referoval Virchow 
v roce 1885 na půdě Pruské akademie věd. Ukázalo se, že v severním 
Německu a v oblastech východně od Labe převládají jedinci s plavými 
vlasy a modrýma očima. Naproti tomu v jižních a západních oblastech, kam 
v raném středověku směřovaly kmeny Gótů, Franků a Burgundů, se prosa-
dily tmavší typy. Veřejnost tak nabyla přesvědčení, že ke skutečné „germa-
nizaci" došlo na severovýchodě země. 
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Árijce jako biologicky vymezenou rasu představil ve svém díle britský 
filolog Isaac Taylor, autor studie The origin ofthe Aryans; an account of 
the prehistorie ethnology and civilisation of Europe z roku 1889. Isaac 
Taylor, který kritizoval MiiHerovo filologické chápání rasy, pokládal ob-
dobně jako Arthur de Gobineau, Benjamin Disraeli, Thomas Carlyle nebo 
Robert Knox rasu za ústřední hybnou sílu dějin. Isaac Taylor považoval za 
pravlast Árijců Evropu, jejíž obyvatelstvo je údajně tvořeno čtyřmi rasami: 
brachykranními Kelty, dolichokranními Němci a Skandinávci, menšinový-
mi Chamity (Iberové) a Euskariány (Ligurové a Baskové). Proces arizace 
starého kontinentu měl podle Isaaca Taylora obdobný charakter jako 
v Indii: árijská řeč a civilizace byly přejaty autochtonním obyvatelstvem, 
zatímco po fyzické stránce podlehla árijská rasa asimilaci. Rasovou teorii 
aplikoval Isaac Taylor i při výkladu novodobé evropské historie: dolicho-
kranní protestante zavrhli římský katolicismus, který jim předtím vnutily 
brachykranní románské národy. Ze stejného důvodu nejsou presbyteriánští 
Skotové z nížin ve skutečnosti Keltové, jak se běžně soudí, ale Teutoni, 
protože jejich protestantismus se s brachykranním tvarem lebky vylučuje. 
Brachykranní Velšané naproti tomu přeměnili protestantismus v emocio-
nální typ náboženství připomínající irský a italský katolicismus. Angličané, 
kteří vznikli z dolichokranních a brachykranních populací, vytvořili 
smíšený antropologický typ, jehož přirozenou religiozitou je anglikánství, 
což je v podstatě kompromis mezi katolicismem a protestantismem. 

O propagaci biologického pojetí rasy a absolutizaci iebeční morfologie, 
jež je zachytitelná exaktní vědeckou metodou a vzdoruje historické nahodi-
losti a proměnlivosti, se na britských ostrovech zasloužili Joseph Bernard 
Davis a Joseph Thumam, autoři souhrnné studie Crania Britannica, inspi-
rované dílem význačného amerického polyfyletisty Samuela George Mor-
tona, a John Beddoe, autor knihy The Origin ofthe English Nation (1868), 
kterou později rozšířil do monumentální práce The Races ofBritain. 

Árijská idea tak navzdory snaze Friedricha Maxe Miillera a některých 
dalších badatelů udržet ji v rámcích osvícenského univerzalismu opustila 
katedry akademických učenců a polyglotů, rozšířila se mezi širší intelektu-
ální vrstvy a brzy se, podobně jako například sociální darwinismus, stala 
účinným nástrojem ideologie. Zrodil se revitalizační mýtus „zlatého vě- 
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ku", vyprávějící o dávné, bojovné rase Árijců, kteří se vynořili z mlh 
chladného Severu, cválali na koních po středoasijských stepích nebo sestu-
povali ze svahů Himalájí. Prostřednictvím reflexe svých indoevropských 
kořenů se měl Západ emancipovat od semitského vlivu, prostupujícího 
křesťanstvím, které -jak věděli čtenáři Friedricha Nietzscheho - podlomilo 
civilizační vitalitu Evropy. V indoevropské ideji byl nalezen protilék proti 
obavám z úpadku západního světa. Netrvalo dlouho a Indoevropané se stali 
nedílnou součástí rady polititických a nacionalistických spisů. Tak jako 
univerzální zákon o „přežití nejsilnějších" vycházel vstříc aspiracím doby, 
umožnila „indoevropská" či „árijská idea" určitým mocensky ambicióz-
ním vrstvám přihlásit se k nové identitě, která se vymykala tradičnímu křes-
ťanskému univerzalismu. Fantazie byla rozněcována vizí válečníků, jejichž 
bojové úspěchy umožnily dobýt nesmírné území od Irska po Indii: expan-
zionismus evropských mocností devatenáctého století tak nalezl důstojnou 
prehistorickou předehru. 

James Henry Breasted, zakladatel Orientálního ústavu v Chicagu, při-
rovnal šíření Indoevropanů ke germánské invazi {Volkerwanderung), která 
zasáhla území Římské říše 15391. Německý historik Josef Strzygowski 
vymezil „nordickou rasu" jako směs Germánů, Ukrajinců, Arménů, Perša-
nů, Maďarů, Bulharů a Turků. Idealizovaný obraz indoevropské rasy před-
ložil v třísvazkových Řeckých dějinách německý historik Ernst Curtius 
/540/. Toto dílo bylo hojně čteno v Německu a v anglickém překladu se 
rozšířilo i na amerických univerzitách. Podle Ernsta Curtia byli Indoevro-
pané „hojně obdařeni přírodou, vynikali jedinečnými fyzickými i mentální-
mi vlastnostmi a na rozdíl od jiných lidských ras nepodléhali roztěkanosti 
mysli". K. J. Běloch prohlásil, že pouze jediná lidská populace byla schop-
na vytvořit skutečnou kulturu: ,My Árijci" /541/. 

Poslední desetiletí devatenáctého století lze bez větší nadsázky nazvat 
„věkem Árijců", kteří prakticky ovládli západní genealogickou imaginaci. 
Jean Finot napsal v roce 1904: „V současné době je z jednoho tisíce vzdě-
laných Evropanů devět set devadesát devět přesvědčeno o autentičnosti 
svého árijského původu... Árijský původ se stal blahodárným zdrojem, 
z něhož vzešla vyšší morálka Evropy a ctnosti jejích obyvatel" /542A 

Hledání indoevropské pravlasti učinil předmětem vědeckého studia za 
pomoci metod historické jazykovědy Adolphe Pictet /543/. Ačkoliv ling-
vista August Schleicher stále soudil, že „indogermánská rasa" pochází 

[ 204 ] 



z „výšin Asie", řada badatelů již árijskou ideologii zcela oddělila od asij-
ských kořenů a lokalizovala původní domov Árijců do Evropy či do jejího 
bezprostředního okolí. Theodor Posche, který se domníval, že archaičtí 
Indoevropané představovali příkladnou „bílou rasu", umístil indoevropskou 
praviast do regionu, jehož obyvatelstvo se vyznačuje maximální mírou 
albinismu nebo depigmentace: údajně jde o oblast mezi řekami Připjat 
Dněpr a Berezina na hranicích dnešní Ukrajiny a Běloruska. V roce 1890 
označil za pradomovinu Indoevropanů stepi jižní Ukrajiny a Ruska Otto 
Schrader. Před první světovou válkou zastávali tuto teorii francouzský his-
torik Salomon Reinach, americký geograf Ellsworth Huntington a fran-
couzský badatel Sígismond Zaborowski. 

Německý jazykovědec Hermann Hirt považoval za pravlast Indoevropanů 
severní Evropu, přibližně oblasti, které byly údajně osídleny prehisto-
rickými germánskými kmeny - ve Skandinávii a v přilehlých částech Po-
baltí a Polska. V této souvislosti Hermann Hirt upozornil na konzervativní 
a archaický charakter slovanských a baltských jazyků. Rovněž jiní badatelé 
(například Isaac Taylor a Oscar Montelius) obrátili v souvislosti s hledáním 
pravlastí Indoevropanů pozornost ke Skandinávii, Dánsku a severnímu 
Německu. Začátkem dvacátého století vzrostl v souvislosti s indoevrop-
skou otázkou zájem též o střední Evropu. Archeolog Gustav Kossina, jenž 
v šíření keramického typu spatřoval projev migrace dané populace, ztotož-
nil protoindoevropskou civilizaci s rozsáhlým neolitickým komplexem 
s lineární keramikou, který se táhne od východní Francie po západní Ukra-
jinu. Již Wilhelm Leibniz umístil v roce 1709 pravlast obyvatel Evropy 
(„Skytů") do severopontských stepí. 

Bádání o genezi indoevropských populací ovlivnil významným způsobem 
„otec moderní evropské prehistorie" Vere Gordon Childe. Tento slavný aus-
tralský archeolog, původním vzděláním filolog, se poprvé dotkl indoevrop-
ského problému ve studii z roku 1915, pojednávající o původu minojskékera-
miky. Zmíněnou keramiku, která se objevila v egejské oblasti v rané době 
heladské, Gordon Childe pokládal stejně jako řada dalších odborníků za 
hmotný důkaz příchodu řeckých kmenů. V knize Árijci {The Aryans), kterou 
Gordon Childe uveřejnil v roce 1926 (rok po publikaci své průkopnické syn-
tézy evropského pravěku), se přiklonil pod vlivem lingvistické paleontologie 
a studií Otto Schradera k východoevropskému, stepnímu původu Indoevropa-
nů. Gordon Childe sdílel tradiční vizi Indoevropanů jako bojovných pasteve- 
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ckých nomádů na koních, kteří se - podobni turkotatarským nájezdníkům 
o tisíciletí později - šířili z oblasti mezi Černým a Kaspickým mořem západ-
ním směrem do střední Evropy, jižním směrem do Řecka a Anatolie a jihový-
chodním směrem na Přední východ a do Indie /544/. 

Pokud souhlasíme s Eliadovým výrokem, že „mýtus je posledním sta-
diem ve vývoji hrdiny", pak árijská rasa dosáhla své deifikace na samém 
sklonku devatenáctého století. Mnozí autoři se vydali v Schopenhauero-
vých stopách a pokusili se přiřknout „autentickému" křesťanství árijský 
původ a dokázat, že židovská bible náleží odlišné rase. Již Bory de Saint--
Vincent zdůraznil, že Starý zákon je svědectvím výlučně o dějinách židov-
ského národa. Reverend Dunbar Heath, pokladník Londýnské antropolo-
gické společnosti, shromáždil v knize On the Great Race-Elements in 
Christianity z roku 1867 „důkazy", že křesťanství je náboženství árijského 
původu. Ve Francii označil Ernst Renan křesťanství za nejtypičtější formu 
árijského náboženství a Adolphe Pictet prohlásil pod Renanovým vlivem 
árijskou rasu za skutečný vyvolený křesťanský lid. 

Velký historik francouzské revoluce Jules Michelet. jenž byl vždy 
ochoten naslouchat árijským sirénám, vydal roku 1864 alternativní „árij-
skou bibli" zvanou Bible de Vhumanité, v níž uvedl: „Moje kniha se zrodila 
za plného světla slunce nad našimi předky, árijskými syny světla: Indy, 
Peršany a Řeky... Tato trojice světel se přirozeně setkala s odporem ponu-
rého génia Jihu, vycházejícího z Memfidy, Kartága, Tyru a Judeji". Ještě 
větší proslulosti dosáhla publikace Bible dans 1'Inde z roku 1868 Louise 
Jacolliota, který poté, co nalezl v Indii kolébku lidské rasy, označil Starý 
zákon za sbírku pověr, Židy za degenerovaný lid a Mojžíše za fanatického 
uprchlého otroka. K nesmírnému pohoršení Friedricha Maxe Míillera zau-
jala Jacolliotova kniha jeho přítele, britského ministerského předsedu Wil-
liama Ewarta Gladstona, který se poněkud pomýleně domníval, že v ní ob-
jevil argumenty proti darwinismu. 

V Německu pronikla árijská ideologie přímo do místních protestant-
ských teologických kruhů. „Proroky" nového německého rasového nábo-
ženství se stali především Paul de Lagarde a Constantin Frantz. Význam-
ný asyrolog Friedrich Delitsch zdůrazňoval rasový „přeryv" mezi Starým 
a Novým zákonem. Ernst von Bunsen, syn Christiana von Bunsena, se 
sna- 
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žil ve Starém zákoně identifikovat „árijský" kult Slunce /545A Polemické, 
manicheisticky zaměřené spisy typu Wotan, nebo Ježíšči Baldr, nebo Bible 
psal Friedrich Dóllinger. „Árijský teolog" Guido von List, autor knihy Die 
Armanenschaft der Ario-Germanen, ovlivnil prostřednictvím svého žáka 
Lanze von Liebenfelse přímo Adolfa Hitlera/546/. Orientalista Ať/o/f Wahr-
mund proti sobě postavil ve svébytném „ekologickém manicheismu" 
„semitské" národy pouště, ničící nemilosrdně přírodu, a „árijské" národy 
lesa, pro které je příroda svatá /547/. 

Kultovním centrem nové německé árijské religiozity se stal wagnerov-
ský Bayreuth. Profesor Vídeňské univerzity a přítel Walthera Rathenaua 
Wilhelm Schwaner prohlásil v knize Zjevení árijského mystéria v Bayreu-
thu: „Po odloučení trvajícím více než pět tisíc let se árijské kmeny mohou 
poprvé shromáždit na určeném místě, aby rozjímaly starodávná mystéria, 
jež došla naplnění v nové podobě. Díky Wagnerovi se Bayreuth stal stře-
dem veškerého árijského lidu a tato skutečnost stvrzuje překvapující nad-
řazenost Německa a jeho obyvatel" /548/. 

Francouzsko-německá rivalita, která vyvrcholila válkou roku 1870, se 
promítla i do podoby árijské ideologie v obou zemích. Hlavní představitel 
francouzské antropologické školy Armand de Quatrefages de Bréau nijak 
nepochyboval o árijském původu Evropanů /549A Během pruského oblé-
hání Paříže by! Quatrefages nadmíru pobouřen bombardováním civilního 
obyvatelstva a budov muzea a v únoru 1871 napsal, že taková míra krutos-
ti a barbarství může být způsobena pouze lidmi, kteří svým původem nále-
žejí k predárijskému substrátu severovýchodní Evropy. Prusové proto nej-
sou Germány, ale Finy či Slovano-Finy, prehistorickou populací, jež 
obývala Evropu v době, kdy zde žili sloni, nosorožci, obří jeleni a pižmo-
ni. Pruská expanze představuje etnický vpád tohoto barbarského, násilnic-
kého a archaického lidu, který si již podmanil Germány a nyní usiluje 
o nadvládu nad románskými národy. Quatrefagesovu tezi podpořil v díle 
Les Races Humaines (1872) Louis Figuier. Ačkoliv Quatrefages posléze 
své výpady proti,,finské rase" zmírnil, neušel ostré kritice Rudolfa Virchowa 
a Adolfa Bastiana. Němečtí a francouzští badatelé vedli rovněž dlouhodo-
bý spor o tom, zda archaičtí Árijci byli zastoupeni převážně jedinci doli-
chokranními (většinový německý názor), nebo brachykranními (převládající 
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francouzské mínění), Angličan Isaac Taylor se postavil na stranu Francouzů 
a identifikoval „primitivní Árijce" jako„uralsko-altajský brachykranní 
typ", z něhož se vyvinuli Finové a Keltové /550/. 

V Německu zdomácněl árijský mýtus především v letech 1871 až 1914, 
a to navzdory zdráhavému postoji antropologů Rudolfa Virchowa, Julia 
Kollmanna a Felixe von Luschana /551/. Další generace německých vědců, 
kterou reprezentovali Theodor Posche, Karl Penka a Gustav Kossina, již 
tyto zábrany neměla. Například archeolog Georg Heberer prohlásil o pre-
historických nálezech v Durynsku: „Tyto kameny jsou spojeny s nejvýzna-
mnějším fenoménem dějin, zrozením índogermánství. Že toto německé 
území, toto Německo bylo pravlastí rasy, jež byla povolána k nejvyšším kul-
turním úspěchům, nemůže nechat nás, její dědice, lhostejnými. Kultivujeme 
tradici, která je naše vlastní a jež nepřišla z Orientu. Vznikla zde a rovněž 
zde byla rozvíjena po tisíciletí. Tato pravda nás zavazuje... Nyní se znovu -
během titánského zápasu v srdci Evropy — rodí nové pojetí UdstvC 15521. 

Ve Francii vyrůstala rasová debata z tradičního diskursu o „dvou ra-
sách". TTetí republika zvolila galskou identitu, avšak potlačení Germáni se 
vrátili v podobě plavého dolichokranního antropologického typu. Paul To-
pinard, Brocův nástupce a přívrženec buržoazní republiky, se pokusil hájit 
nároky „brachykranního lidu": „Pravda je následující: Galové, o nichž 
hovoří historie, od Brenna po Vercingetorixe, byli lidem tvořeným dvěma 
elementy - vůdci nebo dobyvateli, kteří byli plaví, vysocí, dolichokranní, 
leptoprosopní, a lidovou masou, jejíž příslušníci byli malí, relativně bra-
chykranní ... Brachykranní jedinci byli vždy utlačovaní, byli oběťmi doli-
chokranních lidí, kteří je vyhnali z jejich polí a přinutili je přidat se kjejich 
vpádům, jako například v DUH. Nejméně nešťastní hledali útočiště jako 
chudí a obskurní lidé v horách. Časem se ale jejich úděl změnil. Plaví lidé 
se změnili z válečníků v obchodníky nebo průmyslové dělníky. Brachykranní 
jedinci opět vydechli. Byvše přirozeně plodnými, jejich počet vzrostl, 
zatímco množství dolichokranních pokleslo. Dnes, ve Francii, v jižním Ně-
mecku a jinde, tvoří pracovitou, ctnostnou, na budoucnost orientovanou, 
mírumilovnou a vlasteneckou populaci. Neměli bychom dospět k závěru, že 
jim patří budoucnost?" 15531. 

Joseph Ernest Renan, autor neortodoxního Života Ježíše (1863), měl 
pověst neoficiálního ideologa třetí republiky. Renanův postoj k árijské 
a rasové ideologii byl značně ambivalentní; společně s přítelem 
Maxem 
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Miillerem ve válečném roce 1870-71 upozornili v souvislosti se střetnutím 
mezi německým a francouzským národem na nebezpečí záměny jazyka 
a rasy /554A Ernest Renan rovněž polemizoval s pojetím véd jako „árijské 
bible" (jež zastával Schopenhauer) a kritizoval údajné analogie v legen-
dách o Buddhovi a v líčení života Ježíše Krista. Na druhé straně byl Renan 
označován za hlavního šiřitele árijské ideologie ve Francii; podrobně se 
zabýval rasovými rozdíly mezi Árijci a Semity: zatímco Semity pokládal 
za upadající rasu, Árijci, kteří se zrodili v Himalájích, podle jeho názoru 
převzali vůdčí a vyvolené postavení. V roce 1890 Ernest Renan napsal, že 
nerovnost ras byla jednou provždy prokázána /555/. Jak dokládá například 
kniha La France juive od Édouarda Drumonta, Renanův antisemitismus 
nebyl ve Francii v předvečer Dreyfusova procesu nijak výjimečný. Jean 
Marie Charcot soudil, že Židé mají dědičné skiony k „neuropatologii" 
a „nomádismu", jejichž výrazem byl „bludný Žid", legendární postava 
vystupující pod jmény Cartaphilus, Ahasuerus a Isaac Laquedem. Rasově 
motivovaná a antisemitská psychologie byla patrná rovněž ve studiích 
Gustava Le Bona /556/. 

Obavu z rasového úpadku Francie a Západu, způsobeného ,,ústupem 
plavých dolichokranních typů", vyjádřil vlivný francouzský filosof AIfred 
Fouillée: „Stáváme se opět ve stále větší míře Keltoslovany a ,Turánď, jak 
jsme jimi byli před příchodem Galů, neboť takzvaný árijský element 
v našich žilách pozbývá na významu a vlivu...: Probíhá pomalá a obecná 
rusifikace Evropy, včetně samotného Německa, spontánní pankeltismus 
a panslavismus" /557/. 

Jak ukázal případ hnutí Actionfrancaise, jehož duchovní vůdci nevy-
tvořili jednotnou rasovou teorii, francouzský extremismus neuchopil rasu 
jako své hlavní téma. Francouzská idea „věčné monarchie" připomínala 
italskou mytologii „věčného města". Pro řadu francouzských naciona-
listů byl charakteristický postoj, který nejstručněji formuloval Jacques 
Bainville: „Francouzský lid je amalgám. Je to lepší než rasa. Je to národ" 
/558/. 

Úvahy Karla Marxe o rase ovlivnily obavy z expanze východoevrop-
ských etnik, které byly rozšířeny v Německu především ve druhé polovině 
devatenáctého století. Marx byl vždy ochoten naslouchat argumentům 
německých nacionalistů, i když bezvýhradným stoupencem árijské ideolo-
gie se nestal. Ani Karel Marx, ani Friedrich Engels však nepochybovali 
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o tom, že „bílá rasa" jako nositelka pokroku je nadanější než jiné rasy, kte-
rým chybí vyšší intelektuální schopnosti. V roce 1865 zaujal Marxe jistý 
Duchinski, jenž zdůrazňoval údajný mongolský původ Rusů. Marx v této 
souvislosti poznamenal: „... (Rusové) nejsou Slovany, a nepatří tak do 
indogermánské rasy. Jsou to vetřelci, a musejí být proto vrženi zpátky za 
Dněpr" 15591. Marx byl přesvědčen, že nalezl vědecký důkaz nadřazenosti 
Evropanů nad Rusy v díle francouzského cestovatele Pierra Trémauxe, 
kterého označil za důležitějšího myslitele, než byl Charles Darwin 15601. 
Trémaux pokládal za klíčový faktor určující povahu rasy charakter „půdy", 
vyplývající z geologického složení oblasti. Podloží ruských rovin tak způ-
sobilo pozvolnou „tatarizaci" a „mongolizaci" ruského obyvatelstva /561/. 
Navzdory Engelsovým výhradám zůstal Marx Trémauxovým obdivovate-
lem. 

Dvě osobnosti přelomu devatenáctého a dvacátého století završily pro-
ces transformace podnětů vzešlých z étosu orientální renesance, akademic-
ké indoevropeistiky, teorie rasy a kraniologie do vyhraněné árijské rasové 
ideologie, v níž nalezla intelektuální záštitu velká totalitní hnutí dvacátého 
století: Houston Stewart Chamberlain a Georges Vacher de Lapouge. 

Wagnerův synovec Houston Stewart Chamberlain se narodil v Anglii, 
ale později se jeho adoptivní vlastí stalo Německo. Vystudoval v Ženevě 
biologii a antropologii u darwinisty Karla Christopha Vogta a působil jako 
esejista a publicista. Ohlas jeho nejúspěšnější knihy Základy devatenácté-
ho století {Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts) z roku 1899 lze 
srovnávat snad pouze s Esejem o nerovnosti lidských ras Arthura de Gobi-
neaua. Chamberlainovy ambice nebyly ovšem o nic menší než vytvořit 
árijské evangelium. Rasa podle Chamberlaina nepředstavovala hypote-
tickou prehistorickou kategorii, ideální typ, který lze odvodit abstrakcí 
z antropometrického výzkumu soudobých populací, ale takřka platónskou 
ideu, vizi, ke které je třeba se přiblížit důslednou „selekcí". Povahu rasy 
neuchopíme na základě exaktních vědeckých metod, ale spíše bezprostřed-
ním intuitivním dojmem z celkového vzezření. Malé dítě. které s křikem 
uteče, když uvidí Žida, prokázalo právě tuto „schopnost". Árijská ideolo-
gie překonala v Chamberlainově pojetí temně fatalistické tóny Gobineauo-
va pojetí a nabyla silně revitalistického a krajně antisemitského zabarvení. 
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Dospěla na práh své proměny v politický program. Za cíl byla označena 
obroda árijství a Chamberlain neváhal označit viníky předchozího úpadku 
árijské rasy: „Olymp a Valhala se vylidnily, protože si to Židé přáli. Jeho-
va... se nyní stal bohem Indoevropanů" 15621; „...Ne dlouho po Ezekielově 
smrti dobyl vznesený perský král Kýros babylónskou říši. S prostoduchostí 
nezkušeného Indoevropana dovolil návrat Židům do vlasti a finančně pod-
pořil přestavbu Chrámu. Pod ochranou árijské tolerance vzniklo ohnisko 
nákazy, z něhož se po staletí jako prokletí všeho vznešeného ... šířila po 
veškerém povrchu zemském jedová semitská nesnášenlivost" 15631. Robert 
Godet, autor předmluvy k francouzskému vydání Základů devatenáctého 
století, napsal: „Pokud má Chamberlain pravdu, jsme to my, kteří jsme 
stvořili židovské nebezpečí tím, že jsme přijali do našeho organismu prvek, 
jenž nelze asimilovat. (Chamberlain) odhalil, že indoevropské vědomí anti-
cipovalo povahu zjevení, které bylo plně uskutečněno v Ježíšově učení 
a skutcích. Musíme se proto našimi vlastními duchovními prostředky osvo-
bodit od židovského jha. Zda se osvobodíme, nebo ne, záleží pouze na nás, 
a zdaří se nám to, pokud oddělíme Evangelium od vazeb, které jej spojují 
se Starým zákonem, a jestliže rozvážeme uzel, jímž ■■■jsou vzájemně spjaty 
dva antagonistické ideály, dva světy, jež nemohou být smířeny'' /564/. 

Chamberlainovo dílo se dočkalo nejvyššího uznání. Jeho myšlenky 
ocenil Vilém II., který ještě během exilu v roce 1924 soudil, že křesťanství 
vzešlo z pohanství, a nikoliv z judaismu, a že pochází z Persie, a nikoliv 
z Judeje /565A Rovněž v anglosaských zemích náležel Chamberlain k mód-
ním autorům. George Bernard Shaw přivítal na stránkách Fabián News Zá-
klady devatenáctého století jako mistrovské historické dílo. 

Dovršitelem francouzského rasového myšlení devatenáctého století, 
které „ideologové" revoluce obohatili o fyziologický naturalismus a evo-
lucionistický rámec, kontrarevolucionáři o tradiční germanismus a pseudo-
katolické indokřesťanství, Victor Courtet de L'Isle o sociologickou dimenzi 
a Arthur de Gobineau o svébytnou filosofii dějin zahalenou do přízracné 
atmosféry „soumraku bohů"', byl Georges Vacher de Lapouge. Pocházel ze 
staré aristokratické rodiny: po studiích medicíny a práv působil několik let 
jako prokurátor. Počátkem osmdesátých let se Vacher de Lapouge seznámil 
s Darwinovým, Haeckelovým a Galtonovým dílem a studoval s Paulem 
Topinardem u Paula Brocy v École ďanthropologie. Akademický svět jej 
nikdy nepřijal: Georges Vacher de Lapouge byl nucen pracovat na univer- 
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zitách v Montpellier, Rennes a Poitiers jako knihovník. Pokládal to za 
perzekuci ze strany státní moci, která jej pronásleduje za jeho hlásání při-
rozené nerovnosti mezi lidmi. Jako skutečný Cabanisův a Courtetův 
nástupce označil Vacher de Lapouge za svůj záměr „aplikovat závěry bio-
logie v sociálních vědách" v rámci antroposociologie, nové vědecké disci-
plíny, za jejíhož zakladatele se považoval. Neofíciáíní přednášky (courses 
libres), které Georges Vacher de Lapouge pronesl v Montpellier (známé 
jako ,Legons de Montpellier''), byly publikovány v Revue ďanthropologie 
a později uveřejněny jako samostatné knihy Les sélections sociales (1896) 
a L'Aryen, son role sociál (1899). Největší pozornost vzbudila jeho studie 
z roku 1897 nazvaná Les Lois fondamentales de l'Anthroposociologie, 
která byla záhy přeložena do angličtiny a italštiny. V roce 1909 vydal 
Georges Vacher de Lapouge svoji poslední rozsáhlou studii Race et milieu 
sociále. 

Vacher de Lapouge se jakožto člen Francouzské dělnické strany (Pani 
ouvrier francais) hlásil k socialismu, marxismu a kolektivismu; jeho syn-
téza Darwina s Marxem byla namířena proti liberálně demokratickým 
proudům vzešlým z francouzské revoluce: „Ma místo fiktivní spravedlnos-
ti, rovnosti a bratrství vědecká politika klade skutečnost síly, zákonů, ras 
a evoluce^ Z.áá se, že Georges Vacher de Lapouge učinil se socialismem 
totéž, co Eckstein a Schlegel udělali o dvě generace před ním s katolicis-
mem: vynětím z historického kontextu a odříznutím od tradiční institucio-
nální základny jej zbavil jeho univerzaiistického pnutí a přeměnil v mocný 
nástroj partikularismu, aniž by jej připravil o cokoliv z původního étosu. 
Proti heslu „volnost, rovnost, bratrství" postavil heslo „determinismus, 
nerovnost a selekce". Jeho pojetí socialismu bylo selekcionistické: Socia-
lismus bude buď selekcionistický, anebo vůbec nebude." 

Zatímco Vacher de Lapougeova exploatace socialismu pro ultrakonzer-
vativní účely předznamenala Mussoliniho i Hitlera, jeho pojetí rasy v ději-
nách se příliš nelišilo od rámce obvyklého v dílech jiných teoretiků rasy 
přelomu devatenáctého a dvacátého století. Vacher de Lapouge vymezil 
rasu jako biologickou entitu vybavenou dědičnými dispozicemi a specifi-
ckou psychickou konfigurací: jedinec nemůže ani výchovou uniknout 
svému rasovému údělu. Příroda nepředstavovala ve Vacher de Lapougeově 
systému model pro vysvětlení průběhu reálných společenských procesů, 
ale normativní vzor, určený pro ideální společnost řízenou důslednou raso- 
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vou politikou. V duchu francouzského „feudálního rasismu" osmnáctého 
století, poučeného kraniologií a darwinismem, Georges Vacher de Lapou-
ge označil osvícenství, francouzskou revoluci a modernismus za projev 
historického triumfu „otrocké" brachykranní rasy nad „panskou" dolicho-
kranní rasou. Hlavní tragédii moderní civilizace ztotožnil s převahou soci-
ální selekce nad přírodním výběrem, která způsobila Síření nižších brachy-
kranních ras a následnou degeneraci západní společnosti. 

Vilém II., jenž si mimořádně vážil Chamberlaina, pokládal Vachera de 
Lapouge za „jediného velkého Francouze" současnosti /566/. Georges 
Vacher de Lapouge se dožil nástupu nacistů k moci v roce 1933. Ačkoliv 
jej Jean Colombat označil za „francouzského učitele Adolfa Hitlera" /567/, 
Georges Vacher de Lapouge se nikdy nepřihlásil k nacistické rasové ideo-
logii, kterou označil za deformaci svého původního záměru. 

Vacher de Lapougeova temná předpověď z roku 1887 je asi nejvýsti-
žnějším shrnutím odkazu, který árijská ideologie devatenáctého století při-
pravila pro století následující: Střetnutí ras se právě nyní chystá propuk-
nout uvnitř národů a mezi národy, a nezbývá, než se tázat, zda ideje 
bratrství a rovnosti lidí nejsou proti přírodě... Jsem přesvědčen, že v příš-
tím století se lidé budou zabíjet po milionech kvůli rozdílu jednoho nebo 
dvou stupňů lebečního indexu. Lidé budou identifikováni prostřednictvím 
tohoto znaku, který nahradil biblický šibolet a lingvistické pouto, ... 
a poslední sentimentalisté uzří nejmasovější vyhlazování"' /568/. 

Již ve druhé polovině osmnáctého století se francouzský ministr Ludvíka 
XV. a přítel orientalistů Henri Leonard Bertin obával, že podněty přicháze-
jící z Indie mohou způsobit na Západě procitnutí „nového barbarství". 
Hovořili jsme podrobněji o odporu britských evangelikánů a utilitaristů 
proti duchu orientální renesance. Ve Francii podrobil „světlo z Východu", 
indickou poezii, panteismus a vliv Parisotova překladu Rámájany rozhod-
nému útoku Barbey ďAurevilly. V Německu odmítli ideologii orientální 
renesance a árijské ideologie liberální historici Karsten Niebuhr nebo 
Otfried Miiller. Koncem devatenáctého století bylo zřejmé, že pokud si 
mají západní vědy o člověku nadále uchovat vlastní integritu, věrohodnost 
a relativní nezávislost na politické moci, je třeba je radikálně oddělit od 
všech ideologických implikací árijské ideologie. To byl velký úkol, jehož 
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se do velké míry úspěšně zhostil v antropologii Franz Boas, psychologii 
Sigmund Freud, jazykovědě Ferdinad de Saussure a v sociologii Emile 
Durkheim. 

V roce 1869 přijala francouzská Societě de Linguistique de Paris ve své 
ustavující chartě článek číslo dva. ve kterém byla formulována zásada 
nepřijímat ke zveřejnění žádnou studii, jež se zabývá problematikou původu 
jazyka. Toto pravidlo, které bylo poprvé porušeno až na mezinárodním 
jazykovědném kongresu v Paříži roku 1997, mělo pro další vývoj západní 
vědy přinejmenším dva zásadní důsledky. Zmíněné opatření bylo většinou 
chápáno jako přirozená obrana lingvistiky před záplavou raně darwi-
nistických spekulací o vzniku lidské řeči, jejichž naivitu a povrchnost iro-
nizoval například Friedrich Max Múller. Mnozí badatelé upozorňovali na 
skutečnost, že se tímto rozhodnutím prakticky na celé následující století od 
oficiální lingvistiky izolovala problematika fylogeneze jazyka, která se 
nadále ke své škodě studovala a diskutovala většinou mimo odborné lin-
gvistické kruhy, což se negativně odrazilo na její nevalné úrovni. Odpor 
Noama Chomského a školy generativní gramatiky ke glottogenezi, studiu 
evolučních počátků lidské řeči, byl jen potvrzením animozity, kterou k této 
problematice kdysi cítili francouzští jazykovědci. Poněkud v pozadí zůstává 
druhý - patrně mnohem důležitější - dopad moratoria, k němuž se 
uchýlila Société de Linguistique de Paris. Akt jejích představitelů lze z hle-
diska záměru přirovnat k odporu, který projevili na přelomu devatenáctého 
a dvacátého století další západní vědci vůči všem ideologickým derivátům, 
které vzešly z orientální renesance. Obdobně se francouzská jazykověda 
radikálním krokem Société de Linguistique de Paris distancovala a eman-
cipovala od tradiční polemiky o primordíálním jazyce, která byla charakte-
ristická pro teologické a humanistické kruhy ve středověku a raném novo-
věku a jež sehrála důležitou úlohu při konstrukci západní identity mezi 
šestnáctým až devatenáctým stoletím, ale která v devatenáctém století pod-
lehla neblahé ideologické korupci s tragickými následky. 

Někteří badatelé psali otevřeně v závěrečných dekádách devatenáctého 
století o pseudonáboženském charakteru árijské ideologie. Pictetův žák 
Ferdinand de Saussure, s jehož jménem je spojována dehistorizace moderní 
jazykovědy v rámci strukturalismu, uvedl v roce 1878, že „v pozadí bádáni 
o Árijcích, onom lidstvu zlatého věku, bádání, které znovuvzkřísilo vědecké 
myšlení, se bezpochyby nalézal... sen o dokonalém lidství" 15691. índo- 
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evropeistika se podle Saussura zrodila na pomezí mezi pseudoreligiózní 
imaginací a vědou. Francouzský prehistorik Salomon Reinach poznamenal 
v roce 1892, že motivem řady filologů bylo „odkrýt pod pravěkými vrstva-
mi jazyka nový ráj", současně však varoval, že „hovořit o árijské rase exi-
stující před třemi tisíci lety znamená předkládat neškodnou hypotézu, mluvit 
o ní způsobem, jako by existovala nyní, jednoduše znamená vykládat 
nesmysly" /570/. James Dannesteter konstatoval, že evropští vědci podlehli 
indickým mytologickým iluzím: zatímco bráhmani věřili, že védy jsou bož-
ského původu, západní učenci se domnívali, že prostřednictvím posvátných 
textů Indie získají vhled do náboženství prvotních Indoevropanů. Odtud 
pak byl jen krok k označení véd za árijskou bibli 1511/. 

Proti antroposociologii Georgese Vachera de Lapouge vystoupil kolem 
roku 1900 Emile Durkheim. Jeho sociologismus představoval - obdobně 
jako například Boasův sociální determinismus a kulturní relativismus -
jednu z cest, jak uchránit společenské vědy před rasovou a árijskou ideolo-
gií. Durkheimovi žáci Henri Hubert a Marcel Mauss podrobili ve čtvrtém 
a pátém svazku UAnnée sociologique antroposociologii tvrdé kritice. Henri 
Hubert, jenž ve své recenzi rozmetal Lapougeovu knihu L'Aryen, son role 
sociál, hájil autonomní postavení sociologie, která nesmí být „pohlcena" 
antropologií /572/. Zdůraznil, že sociální fakta musejí vycházet z jiných 
sociálních faktů, a nikoliv z faktů „antropologických" (rozuměj „raso-
vých")- Roku 1899 vydal Léonce Manouvriere, přítel Rudolfa Virchowa 
a jeden z čelných představitelů Societě ďAnthropologie de Paris, studii 
o „lebečním indexu a pseudosociologii", v níž označil antroposociologii za 
pseudovědu. Vacher de Lapougeovo učení kritizoval v knize Psychologie du 
peuple frangais (1898) filosof a sociolog Alfred Foidllée a devastujícímu 
útoku vystavil antroposociologii v pojednání z roku 1906, nazvaném 
UAryen et Vanthroposociologie, Emile Houzé 15131'. 

Na těsné sepětí mezi árijskou ideologií a tradičními genealogickými 
mýty poukázal v roce 1915 Siegmund Feist, německý archeolog židovského 
původu: „Údajné árijské kořeny mohou být s jistotou srovnány s legendami 
o trójských počátcích, které se objevily v Římě ve druhém století před naší 
érou. Tento mýtus přežil pozoruhodně dlouhou dobu, neboť jej převzali 
Frankové, kteří se tímto způsobem spříznili s Trojany. Doufejme, že árij-
ský mýtus, tak jak je uznáván dnes, bude brzy nahrazen rozumnější 
a vědeckou koncepcí evropských dějin" 151 AI. 
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ZÁVĚR 

Idea orientální renesance se zrodila v posledních desetiletích osmnáctého 
století, kdy se Západ snažil zachytit pramen orientální moudrosti a poezie 
tryskající prostřednictvím děl členů Královské asijské společnosti. Důraz 
byl kladen na revitalizační potenciál hinduistického poetismu a sanskrt 
jako primordiální jazyk. Přechod od jezuitské učenosti k nadvládě vzdě-
lanců ve službách Východoindické společnosti způsobil v přístupu badate-
lů určitý posun od původního univerzalismu k národnímu partikularismu. 
Informace přicházející z Kalkaty do Londýna byly zpracovávány a zobec-
ňovány v Paříži, kde je získávali i vzdělanci z německojazyčných zemí. 
Klíčovými osobnostmi tohoto zakladatelského údobí byli William Jones, 
učenec a básník v jedné osobě, který se málem stal prorokem a světcem, 
„gentleman" Antoine-Léonard de Chézy a „systematický snílek" Friedrich 
Schlegel. 

Proměna orientální renesance v politické hnutí, které osudově pozna-
menalo západní historii v devatenáctém a dvacátém století, se uskutečnila 
prostřednictvím konfrontace podnětů přicházejících z Indie s dlouhodoběj-
šími tématy intelektuálního, duchovního a politického života Západu. Byla 
to především diskuse o prvotním jazyce, kterým údajně hovořilo lidstvo na 
počátku dějin. Většina myslitelů středověké civilizace sdílela tezi, že pri-
mordiálním jazykem Adama a Evy byla hebrejština. Během renesance 
a v prvních staletích raného novověku se zrodil „lingvistický nacionalis-
mus", vznášející nárok na posvátný status pro různé partikulární hovorové 
jazyky. Významní myslitelé přelomu sedmnáctého a osmnáctého století 
jako Giambattista Vico nebo Georg Wilhelm Leibniz „lingvistický nacio-
nalismus" ironizovali (aniž ho zcela potlačili), a vytvořili tím prostor pro 
příchod velké a osudové jazykovědné syntézy zrozené díky intenzivnějším 
kontaktům Evropy s Asií, jímž byla koncepce árijské (indoevropské) rodi-
ny. Archaický jazyk hypotetických Árijců (Indoevropanů), za který byl 
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vesměs pokládán sanskrt, se ocitl vůči tradiční hebrejštině v postavení sku-
tečného „alternativního jazyka ráje", primordiálního jazyka západní civili-
zace, od kterého se odvíjel alternativní příběh zrodu Západu vůči biblické 
tradici. Napětí mezi sanskrtem a hebrejštinou bylo výrazným tématem in-
telektuálního a obecně kulturního života západní společnosti devatenáctého 
století. 

Orientální renesance, která koncem osmnáctého století vznikla na zá-
kladě přímé intelektuální a duchovní konfrontace mezi Velkou Británií 
a Indií, byla záhy na britských ostrovech zadušena vlnou evangelikánského 
revitalismu a utilitarismu. Její vedlejší produkt, vize jednotného árijského 
(indoevropského) společenství, byl nicméně shledán nosným pro kon-
strukci moderní identity západní civilizace. Idea árijské solidarity nalezla 
v Evropě půdu připravenou expanzí germánských kmenů v raném středo-
věku. Vzpomínka na germánské dynastie raného středověku, projevující se 
jako skrytá nostalgie po nadvládě Germánů na troskách římského impéria, 
se nalézala v pozadí ideologického a rasového germanismu v jeho nejroz-
manitějších historických podobách. Germanismus byl implicitně přítomen 
v etnické teologii již od raného středověku, teprve ale sekularizace a nacio-
nalistická partikularizace etnické teologie umožnila jeho transformaci do 
rasové árijské ideologie. Obranné sebeuvědomění předrevoluční aristokra-
cie, jež byla nepřátelská vůči národu, se spojilo s árijstvím, jež vyplynulo 
z orientální renesance, fyziologickým vymezením rasy a rasovým výkla-
dem revoluční a občanské války, která na přelomu devatenáctého a dvacá-
tého století rozvrátila kontinent. Marně se badatelé typu Friedricha Maxe 
Miillera snažili udržet koncept árijského lingvistického společenství v mezích 
osvícenského univerzalismu. Árijskou rasovou teorii v její vrcholné podobě 
tak vytvořil historický souběh romantismu, orientální renesance a francouz-
ské revoluce. 

Nutným předpokladem triumfu rasové teorie na půdě etnologie a antro-
pologie bylo především zpochybnění logocentrismu biblické tradice a zá-
kladní teze biblické antropologie, že etnická rozmanitost byla primárně 
historicky podmíněna diferenciací jazyků. Pouto mezi etnologií a filologií, 
které vycházelo ze starozákonní tradice, bylo nahrazeno neblahou aliancí 
mezi fyziologií a psychologií, jež poskytla teoretickou oporu pro rasový 
esencialismus. Základním kritériem pro vymezení rasy se staly fyzické 
atributy, které byly uvedeny do úzkého vztahu s mentálními dispozicemi. 
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Mnozí osvícenští myslitelé, kteří zdůrazňovali prvořadý význam přírod-
ních věd pro studium mentálních schopností člověka (a v hojném počtu se 
přikláněli k polyfyletismu), k tomuto vývoji bezpochyby přispěli. Rasové 
myšlení bylo od počátku inherentně hierarchické (tento aspekt byl konec-
konců pravou příčinou jeho vzniku), přičemž ohodnocení populací vychá-
zelo z jejich dědičných fyzických a psychických dispozicí. Prestiž jazyka 
v etnologických studiích evropského kontinentu s výjimkou humboldtov-
ské školy neustále upadala; jazyk se stával pomíjivým akcidentem, který 
měl o povaze lidského společenství mnohem nižší vypovídací hodnotu než 
jeho fyzické vlastnosti. Rozluka mezi etnoiogií a filologií byla dovršena 
průnikem biologických metafor do antropologické terminologie v důsledku 
„darwinistické revoluce" v šedesátých letech devatenáctého století. Odpor, 
jenž kladli „vědě o rase" na počátku dvacátého století Franz Boas a jeho 
žáci, vycházel do značné míry z přesvědčení o těsném sepětí jazyka a kul-
tury, které americká kulturní antropologie zdědila z tradice německého 
romantismu (a nepřímo tedy z biblické antropologie). 

V době, kdy se étos orientální renesance vyčerpal a árijská idea byla ve 
filologii zdiskreditována, ovládla árijská ideologie fyzickou antropologii. 
Nedůslednost při rozlišování mezi lingvistickými, etnickými a somatickými 
kategoriemi způsobila, že árijská (indoevropská) lingvistická rodina po-
stupně splynula s biologicky vymezenou rasou. V době, kdy se Ferdinand 
de Saussure, Emile Durkheim, James George Frazer, Franz Boas a Sig-
mund Freud rozhodli tuto problematiku neutralizovat a postavit základy 
svých disciplín mimo árijskou ideu, pronikly již její ohlasy vně akademic-
kého prostředí a v podobě extremistické rasistické ideologie se staiy niči-
vou sociální silou. Árijská rasová teorie se stala inspirací pro nejvýraznější 
výzvu modernitě a nejzávažnější pokus o vyvrácení důsledků francouzské 
revoluce především díky svému příspěvku k permanentnímu sváru mezi 
nároky univerzalismu a partikularismu. Stálé napětí mezí univerzalismem 
a partikularismem představuje trvalý nosný příběh Západu. Pokud má par-
tikularismus vzdorovat nárokům univerzalismu a být pro něj vážnou hroz-
bou, musí si přisvojit a využít pro své účely jeho mobilizující (pseudo)reli-
giózní étos. Takový vztah osudově spojil marxismus a fašismus a poté 
komunismus a nacismus. 

Tvůrcům rasového učení šlo především o vytvoření ideologie odolné 
vůči ,jedu demagogických nauk", která by zaštítila partikularistickou 
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revoltu proti revolučnímu a liberálnímu univerzalismu moderní doby. 
Podařilo se jim to mnohem úspěšněji než tvůrcům svaté aliance 15151. 
Mimo rámec rasové teorie usilovali o totéž konzervativní myslitelé Joseph 
de Maistre a Louis de Bonald, kteří odsoudili tržní hospodářství, oběh 
peněz, industrializaci a urbanizaci. V teorii rasy se odrážela na jedné stra-
ně snaha dodat předsudku živenému nejbanálnější xenofobní animozitou 
metafyzické kvaiity, na straně druhé úsilí ukázat dějiny jako permanentní 
degeneraci podstaty. Povinnost „péče o rasu", která byla vnucována s nalé-
havostí náboženského instinktu, přeměnila původně ryze soumračně fatalis-
tické rasové učení v aktivistickou ideologii. Partikularismu se tak prostřed-
nictvím rasové ideologie naskytla možnost sladění s přírodními vědami. 

Ve své vrcholné fázi dospělo rasové učení k identifikaci židovství jako 
smrtonosné esence modernity; Židům byl přiřčen „talent projektovat nere-
álné socialistické a ekonomické mesiášské říše bez ohledu na to, zda při-
tom, zanikne celá naše namáhavě vytvářená civilizace a kultura" 15161. 
Ernst Nolte poznamenal, že Adolf Hitler znal Gobineaua a Chamberlaina 
jen povrchně, ale přesto je lze právem pokládat za jeho učitele. Nacistický 
vůdce „neopustil jimi položený základ, nikdy se nevzdálil od atmosféry, 
kterou oni vytvořili" 15111. Jak Ernst Nolte dále ukázal, Hitlerova doktrína 
instinktivně skloubila dva fatalistické a bytostně pesimistické proudy pro-
tiosvícenského myšlení, křesťansko-spiritualistický směr (například Josep-
ha Marie de Maistreho a Louise de Bonalda) a antikřesťansko-naturalistický 
směr (ve Francii zastoupený Arthurem de Gobineauem a Georgesem 
Vacherem de Lapougem), do dynamického a mimořádně agresivního poli-
tického aktivismu, který jako „element smrti" odpovědný za rozklad 
a zánik národů označil „židovskou rasu" /578/. 

Bylo by nicméně velkým omylem pokládat učení o rasách jako hybné 
síle historie za pouhou patologickou anomálii, krátkodobé vykolejení 
západního ducha při jeho cestě za velkým Osvícením. Ve skutečnosti před-
stavovali Cabanis, Courtet de Ulsle, Disraeli nebo Gobineau integrální sou-
část vývoje evropského myšlení a výraz jeho snahy uchopit za proměnlivou, 
znepokojivě prchavou a pomíjivou dějinnou látkou stabilní konceptuální 
esence, v nichž se skrývá klíč k výkladu historie. Antropologické pojetí 
dějin, které rasová teorie poprvé nastolila, předznamenalo dehistorizaci 
společenských věd, jež se završila především prostřednictvím strukturalis-
mu ve druhé polovině dvacátého století. Pouze obava z intelektuálního 
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skandálu nám může zabránit v tom, abychom označili Arthura de Gobi-
neau za předchůdce Ciauda Lévi-Strausse nebo Feraanda Braudela. Z výše 
zmíněného hlediska existují určité analogie mezi jednotou krve a ducha, 
která je charakteristická pro rasové učení, a hlubokými mentálními struk-
turami sociální a kulturní antropologie nebo longue durée francouzské his-
toriografické školy Annales. Ve všech těchto konceptech šlo o snahu 
vědeckého rozumu uniknout historickému času. 
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