
         Dejiny Bielej Rasy 
 

Úplná a súhrnná história bielej rasy, zahŕňajúca 350 storočí rušných udalostí.  

Toto je jej neuveriteľný príbeh – príbeh úchvatných vízií, ríš, objavov, víťazstiev nad 
závratnými presilami, ľahkomyseľných chýb, drvivých porážok a obrovských 
výprav.  

   

  

 

 

Kromaňonec – 
muž z Cheddaru: 
Anglicko, 7 000 
pnl. 

Múmia z jaskyne 
duchov, Nevada, 
USA, 7 000 pnl. 

Modrooká socha zo 
Sumeru, 3 000 pnl. 

Egyptská 
kráľovná 
Nefertiti, 1 325 
pnl. 

Od čias objavenia prvého bieleho rasového typu, cez púť na štyri kúty sveta a 
nakoniec do vesmíru samotného, toto jedinečné rozprávanie o ľudskom úsilí nemá 
nikde vo svete obdobu a je ohromnou ságou inšpirácie a hrdinstva. 

    

Tocharská múmia, 
Čína, 1 500 pnl.  

Detail z amfory, 
klasické Grécko, 500 
pnl. 

Octavius Augustus, 
rímsky cisár, 45 pnl. 

Alexander 
Nevský, ruský 
hrdina, 1240 nl. 

Najdôležitejšie zo všetkého, v tejto knihe je odhalená jediná skutočná príčina 



vzostupu a pádu najväčších ríš sveta – prečo rastú a padajú ohromné štáty, ako a 
prečo rastú, vzostupujú a upadajú mocné národy.  

 
 

  

Kráľovná Alžbeta 
I., Anglicko, 1600 

Napoleon Bonaparte, 
Francúzsko, 1796 

Thomas Jefferson, 
americký hrdina, 1789 

Adolf Hitler, 
kancelár, 
Nemecko, 1940 

    

Kapitola 1: Dôležité pojmyKapitola 1: Dôležité pojmyKapitola 1: Dôležité pojmyKapitola 1: Dôležité pojmy    

Táto kniha rozpráva o príbehu bielych ľudí ako rasovej skupiny a nie na Táto kniha rozpráva o príbehu bielych ľudí ako rasovej skupiny a nie na Táto kniha rozpráva o príbehu bielych ľudí ako rasovej skupiny a nie na Táto kniha rozpráva o príbehu bielych ľudí ako rasovej skupiny a nie na 
určiurčiurčiurčitom území. Preto jej dej skáče cez kontinenty, obdobia a civilizácie, ktoré tom území. Preto jej dej skáče cez kontinenty, obdobia a civilizácie, ktoré tom území. Preto jej dej skáče cez kontinenty, obdobia a civilizácie, ktoré tom území. Preto jej dej skáče cez kontinenty, obdobia a civilizácie, ktoré 
majú spojitosť len v spoločnom genetickom dedičstve. Pre pochopenie témy majú spojitosť len v spoločnom genetickom dedičstve. Pre pochopenie témy majú spojitosť len v spoločnom genetickom dedičstve. Pre pochopenie témy majú spojitosť len v spoločnom genetickom dedičstve. Pre pochopenie témy 
tejto knihy je z tohto dôvodu nevyhnutné porozumenie pojmom rasy, etnika a tejto knihy je z tohto dôvodu nevyhnutné porozumenie pojmom rasy, etnika a tejto knihy je z tohto dôvodu nevyhnutné porozumenie pojmom rasy, etnika a tejto knihy je z tohto dôvodu nevyhnutné porozumenie pojmom rasy, etnika a 
kultúry.kultúry.kultúry.kultúry.  

Rasa, etnikum a kultúrRasa, etnikum a kultúrRasa, etnikum a kultúrRasa, etnikum a kultúraaaa    

Rasa je definovaná ako skupina jedincov so spoločnými genetickými 
vlastnosťami, ktoré určujú ich fyzický vzhľad a čo je diskutabilnejšie, ich 
kognitívne schopnosti. Etnikum je definované ako zoskupenie jedincov 
(najčastejšie jednotnej rasovej skupiny, ale niekedy tiež rozdielnych rás) 
určitých spoločných tradícií, jazykov, foriem umenia, postojov atď.  
Kultúra predstavuje hmotné prejavy vytvorené etnickými zoskupeniami – 
jazyk, umelecké diela, náboženstvo, spoločenské usporiadanie – jednoducho 
celkové výdobytky určitej etnickej skupiny. V praxi je teda možné hovoriť o 



bielej rase, škótskom etniku a škótskej kultúre. Posledné dve – etnikum a 
kultúra – sú navzájom závislé a v skutočnosti jedno z druhého vyplývajú. Táto 
kniha sa zaoberá primárne históriou bielej rasy a v rámci nej aj bielych 
etnických skupín a kultúr.  

Biela rasa Biela rasa Biela rasa Biela rasa –––– tri podskupiny tri podskupiny tri podskupiny tri podskupiny    

Čo presne je myslené bielou rasou? Jestvujú tri hlavné podskupiny bielej rasy 
a dve vedľajšie (vzniknuté z veľkej časti miešaním troch pôvodných 
podskupín). Tri najväčšie podskupiny sú akademicky známe ako nordická, 
alpínska a mediteránna.  
Hoci tieto pomenovania boli vytvorené najmä na základe území, s ktorými boli 
tieto rasové podskupiny spájané v období kresťanstva (nordici v severnej 
Európe, alpínci v strednej Európe a mediteránci v južnej Európe), je 
nesprávne sa domnievať, že tieto oblasti obývali vždy. Tieto tri hlavné 
podskupiny zohrávali rolu v udalostiach takmer každej oblasti, kde sa biela 
rasa ako celok objavila.  
Z týchto troch pôvodných skupín vo veľkých počtoch existujú už len dve: 
nordici a alpínci. Pôvodní mediteránci dávnej minulosti nesmú byť zamieňaní 
za tých ľudí, ktorí sú „mediteráncami“ nesprávne nazývaní dnes – súčasné 
obyvateľstvo stredomorskej oblasti je z veľkej časti zmesou viacerých rás s 
tým, že pôvodná biela mediteránna zložka bola z najväčšej časti už dávno 
pohltená najprv inváziami nordikov a alpíncov a potom nebielymi arabskými, 
tureckými a ďalšími stredovýchodnými a severoafrickými rasovými 
zoskupeniami.  
Na ilustráciu konceptu týchto troch hlavných podskupín: hoci existuje široko 
vymedzená „čierna rasa“, člení sa na ďalšie podskupiny – Pygmeji z povodia 
Konga a ultra vysoké kmene Masajov z Kene sú dvomi dobrými príkladmi 
rasových podskupín čiernej rasy.  
Podskupina je teda vetva určitej rasy, ktorá sa mierne odlišuje fyzickými 
charakteristikami, ale stále zdieľa dostatok rovnakého genetického základu s 
ostatnými podskupinami zahrnutými v širokej rasovej kategórii.  

Nordici Nordici Nordici Nordici –––– vysokí, štíhli, svetlé vlasy a oči vysokí, štíhli, svetlé vlasy a oči vysokí, štíhli, svetlé vlasy a oči vysokí, štíhli, svetlé vlasy a oči    



Nordická rasová podskupina, ktorá aj dnes existuje vo veľkých počtoch, je 
charakterizovaná svetlo zafarbenými vlasmi a očami, vysokou a štíhlou 
telesnou stavbou a osobitým „dlhým“ (čiže tenkým a predĺženým) tvarom 
lebky.  

Lebka príslušníka nordickej rasovej podskupiny spredu a zboku. Dlhý charakter tvárovej štruktúry je jasne viditeľný. Vpravo: typický nordik zo Švédska.

Alpínci Alpínci Alpínci Alpínci –––– „pevné“ telo, okrúhla hlava, hnedé oči „pevné“ telo, okrúhla hlava, hnedé oči „pevné“ telo, okrúhla hlava, hnedé oči „pevné“ telo, okrúhla hlava, hnedé oči    



Alpínska rasová podskupina, ktorá je taktiež stále početná, je 
charakterizovaná hnedými vlasmi a očami, nízkym, „pevnejším“ telom a 
typickým „okrúhlym“ (čiže takmer, ale nie úplne, kruhovým) tvarom lebky.  

  
Lebka príslušníka alpínskej rasovej podskupiny spredu a zboku. 
Obdĺžnikový tvar tvárovej štruktúry je jasne viditeľný. Vpravo: klasický 
alpínec z južného Nemecka. 

Mediteránci Mediteránci Mediteránci Mediteránci –––– zmiešanina telesných typov zmiešanina telesných typov zmiešanina telesných typov zmiešanina telesných typov    

Mediteránna rasová skupina už dnes prakticky neexistuje – prvá z troch 
bielych rasových podskupín, ktorá zmizla zo zemského povrchu, pohltená 
okolitými rasami. Mediteránna rasová podskupina bola predominantne (ale 
nie úplne) charakterizovaná tmavou farbou očí a vlasov, štíhlou (nordickou) 
alebo pevnou (alpínskou) telesnou stavbou a buď dlhým alebo okrúhlym 
tvarom lebky.  

  
Lebka príslušníka mediteránnej rasovej podskupiny spredu a zboku. 
Vpravo: čo najbližší príklad skutočného mediteránca v dnešných časoch: 
vojak počas prvej svetovej vojny z Walesu v Británii. 



Mediteránci prakticky vymreliMediteránci prakticky vymreliMediteránci prakticky vymreliMediteránci prakticky vymreli    

Je dôležité ešte raz spomenúť, keďže je to určujúce vo viacerých ohľadoch, 
že dnes jestvuje už len veľmi málo príslušníkov tejto mediteránnej rasovej 
skupiny. Boli známi ako „starí Európania“ a na úsvite histórie obývali rozsiahle 
územia Európy, Egyptu a Stredného a Blízkeho východu.  
Tieto mediteránne typy nenesú takmer žiadnu podobnosť so súčasnými 
obyvateľmi pobrežia Stredozemného mora: pôvodní starí Európania boli 
takmer úplne pohltení buď nordikmi a alpíncami v samotnej Európe alebo 
Afričanmi, Semitmi a aziatmi v severnej Afrike a na Blízkom a Strednom 
východe.  
Jediným miestom v Európe, kde sa z času na čas vyskytujú občasné záblesky 
mediteránnej rasovej podskupiny, je okraj Británie, najmä Wales a Devonshire 
a územie Baskov v Španielsku. V týchto oblastiach sa stále vyskytujú ľudia 
nízkeho, tmavého vzhľadu – zvyšky pôvodných obyvateľov Európy.  
Ale úplne čisté príklady mediteránneho typu sú extrémne zriedkavé, keďže aj 
obyvatelia menovaných oblastí väčšinou počas rokov získali nejakú prímes 
alpínskej alebo nordickej krvi.  

Ďalšie podskupiny Ďalšie podskupiny Ďalšie podskupiny Ďalšie podskupiny –––– dinári a východní balti dinári a východní balti dinári a východní balti dinári a východní balti    

Existujú ďalšie dve biele rasové podskupiny (dinári a východní balti) – tieto sú 
v najväčšej miere dôsledkom miešania troch hlavných podskupín. Veľké počty 
dinárov a baltov sa vyskytujú v dnešnej východnej Európe a vykazujú telesné 
znaky nordikov, alpíncov a mediteráncov.  
Veľmi malé percento týchto dvoch podskupín tiež preukazuje telesné 
charakteristiky pochádzajúce z miešania s vlnami ázijských votrelcov, ktorí do 
Európy počas dejinného vývoja prenikali z východu: tieto účinky sú 
rozoberané dopodrobna v ďalších kapitolách knihy.  

Bieli definovaní genetickou príbuBieli definovaní genetickou príbuBieli definovaní genetickou príbuBieli definovaní genetickou príbuznosťouznosťouznosťouznosťou    

Pre účely tejto knihy sa etnická alebo kultúrna skupina pokladá za súčasť 
bielej rasy vtedy, ak do dostatočnej miery zdieľa genetické dedičstvo so 
širokou rasovou skupinou. Ak takáto etnická skupina stratí svoju genetickú 



príbuznosť, ktorá ju k bielej rase radila (ako sa to stalo napríklad 
mediteráncom), je formálne vylúčená zo širokej kategórie bielej rasy.  

Spôsoby zisťovania rasy civilizácieSpôsoby zisťovania rasy civilizácieSpôsoby zisťovania rasy civilizácieSpôsoby zisťovania rasy civilizácie    

Ako sa zistí rasa určitej civilizácie? Ako sa určí, ku ktorým rasám prináležali 
určité spoločenstvá alebo národy? Tieto otázky majú jednoduchú odpoveď: 
rasa v histórii sa určuje štyrmi spôsobmi: paleoserológiou, prejavmi umenia, 
jazykom a genetickým výskumom. Posledná metóda sa začala aplikovať až v 
posledných rokoch 20-teho storočia, ale ukázala sa obrovskou pomocou v 
odhaľovaní rasovej histórie.  

Paleoserológia odhaľuje rasové typyPaleoserológia odhaľuje rasové typyPaleoserológia odhaľuje rasové typyPaleoserológia odhaľuje rasové typy    

Paleoserológia je štúdium kostrových pozostatkov – telesných zvyškov ľudí, 
ktorí zomreli počas skúmaného obdobia. Keďže rôzne rasové skupiny majú 
rozdielne rasové charakteristiky, je relatívne jednoduché určiť rasové zloženie 
obyvateľov určitej oblasti výskumom hrobov.  
Táto veda býva v súčasnosti často používaná policajnými patológmi na 
určenie rasy neznámych obetí a ukázala sa rovnako užitočná pri historických 
vykopávkach.  
Skúmanie pohrebísk a mŕtvol sa stalo neoceniteľným prínosom pre 
porozumenie rasového zloženia ľudí, ktorí žili na rozličných územiach v 
rôznych časových obdobiach v prípadoch, kedy neexistujú žiadne iné 
indikátory ich rasového pôvodu.  

Rasa sa objavuje v umeleckRasa sa objavuje v umeleckRasa sa objavuje v umeleckRasa sa objavuje v umeleckých dielachých dielachých dielachých dielach    

Umelecké diela (maľby, či už bežné obrázky, vyobrazenia na keramike alebo 
dokonca na sochách) tiež poskytujú jednoznačné ukážky rasového zloženia 
obyvateľov.  
Najmä starobylé civilizácie – všetkých rasových skupín – sa zobrazovali vo 
svojich umeleckých dielach (často preto, lebo ich vlastná rasa bola jediným 
ľudským modelom, ktorý bol k dispozícii). Teda napríklad rané čínske umenie 
zobrazovalo najmä Číňanov, inkské a aztécke umenie vyobrazovalo len Inkov 



a Aztékov atď. Prakticky vo všetkých spoločenstvách prvotné umenie 
odzrkadľovalo vtedajších obyvateľov daných oblastí. Toto pravidlo je dobre 
demonštrované štyrmi umeleckými dielami zobrazenými nižšie.  

   
 

Sledovanie rasy v histórii: rasa vyobrazená v umení. Rané civilizácie veľmi často 
zobrazovali svoju vlastnú rasu, pretože bola najpočetnejšia (alebo jediná) na území, 
ktoré obývali. Porovnanie (zľava doprava) olméckeho umenia, 400 pnl., afrického 
umenia, cca 1 400 nl., japonského umenia, 1 000 nl. a gréckeho umenia, 340 pnl., jasne 
odráža túto skutočnosť. Výskum umenia je vierohodnou zložkou určovania rasy 
spoločenstiev, ktoré ho vytvorili. 

Genetika ukazuje rasovú minulosťGenetika ukazuje rasovú minulosťGenetika ukazuje rasovú minulosťGenetika ukazuje rasovú minulosť    

Všetky ľudské bytosti majú tri druhy génov: mitochondriálnu DNA, dedenú po 
ženskom pokolení, chromozómy Y, dedené po mužskom pokolení a 
autozomálnu DNA, dedenú po oboch pohlaviach. Výskum genetiky slúži na 
potvrdenie presnosti ďalších spôsobov určovania rasy v histórii.  

Jazyk odráža rasoJazyk odráža rasoJazyk odráža rasoJazyk odráža rasovú podobnosťvú podobnosťvú podobnosťvú podobnosť    

Výskum jazyka je ďalšou dôležitou stopou v sledovaní rozptylu ľudí: 
podobnosti v jazyku nechávajú jasne identifikovateľné „odtlačky“ v kultúrach.  
Podobné slová, frázy alebo jazykové formy sú jasným dôkazom jednotného 
pôvodu civilizácií, pretože táto podobnosť odráža fakt, že v niektorom bode 
minulosti mali títo ľudia spoločný pôvod.  
Teda postup kultúry (a tým pádom aj národa) môže byť určený sledovaním 
jazyka.  

slovenčinaslovenčinaslovenčinaslovenčina angličtinaangličtinaangličtinaangličtina nemčinanemčinanemčinanemčina latinčinalatinčinalatinčinalatinčina gréčtinagréčtinagréčtinagréčtina sanskritsanskritsanskritsanskrit lotyštinalotyštinalotyštinalotyština 



tri three drei tres treis tri tris 

matka mother Mutter mater meter matar mate 

brat brother Bruder frater bhrater bhrater bralis 

Diskusia o génoch a prostredíDiskusia o génoch a prostredíDiskusia o génoch a prostredíDiskusia o génoch a prostredí    

Argument klimatického vplyvu ako príčiny telesných rasových rozdielov je taký 
naštrbený, ako viera v spoločného rasového predka.  
Často sa hovorieva, že biela rasa má svoju špecifickú farbu pleti preto, že sa 
vyvinula na studenom severe a že čierna rasa má svoju farbu, pretože sa 
vyvíjala na horúcom juhu. Odhliadnuc od jeho evidentnej geografickej 
nemožnosti (mnohé z najväčších úspechov bielej rasy boli dosiahnuté v 
horúcom podnebí – na Blízkom východe a v Egypte) toto tvrdenie napríklad 
nevysvetľuje, ako mongolské rasy (Číňania, Japonci a iní) získali svoje 
charakteristické rasové znaky. Ako napríklad podnebie Ázie vytvorilo osobitý 
tvar očí a lebečnú štruktúru, ktorou sú mongolské rasy známe?  
Pravda je taká, že telesné znaky sú geneticky určené v momente počatia a 
neexistuje absolútne žiadny dôkaz o tom, že život v chladnom alebo horúcom 
podnebí by zmenil genetické zloženie ľudí. Keby sa veľká skupina Číňanov 
presťahovala do Nórska a žila by tam po neobmedzene dlhú dobu, celý čas 
ostávajúc vo svojej rasovej skupine (sobáše, deti), skutočne by niekto 
predpokladal, že by sa „vyvinuli“ na modrookých blondiakov, nech už by to 
trvalo akokoľvek dlhý čas?  
Rovnaký argument môže byť použitý obrátene: kto by sa seriózne domnieval, 
že bieli, presťahovaní do Číny (a ostávajúc stále v rámci svojej genetickej 
komunity, nemiešajúc sa s miestnou populáciou) by sa po akokoľvek dlhom 
čase, čo sa týka telesného vzhľadu, stali mongoloidnými?  
Ľudia môžu narásť do trochu väčšej výšky alebo žiť o niečo dlhšie s lepšou 
stravou alebo zdravotnými službami, ale to je tiež len rozšírenie ich 
genetického potenciálu a nie zmena v génoch samotných. Podnebie nemôže 
nikdy priamo zmeniť genetickú informáciu ľudí.  

Gény sa menia miešanímGény sa menia miešanímGény sa menia miešanímGény sa menia miešaním    



Gény sa však môžu meniť, a menia sa, ak sa dostatok nositeľov určitého 
genetického základu mieša – a má potomstvo s – nositeľmi genetického 
základu výrazne odlišného od pôvodnej skupiny. Toto je skutočný spôsob, 
akým sa gény môžu „meniť“ – a dejiny sú plné príkladov, kedy sa to stalo – 
pôvodné rasové skupiny sa zmiešali s ďalšími, predtým odlišnými, rasami, 
čím sa vytvorili nové rasové zoskupenia, ktoré mali úplne odlišné telesné, ale 
aj kognitívne charakteristiky od oboch rodičovských skupín.  

Prostredie a výdobytkyProstredie a výdobytkyProstredie a výdobytkyProstredie a výdobytky    

Ďalším rozšíreným mýtom je, že niektoré rasové skupiny sa vyvíjali rýchlejšie 
ako iné, pretože mali náhodou lepšiu geografickú pozíciu. Toto je známe ako 
environmentálna teória vývoja: niektoré rasy mali „šťastie“ – žili napríklad v 
údoliach úrodných riek, mali prístup k rôznym druhom domestikovateľných 
zvierat alebo jedlých rastlín, čiže sa vyvíjali rýchlejšie ako iné rasové 
zoskupenia, obývajúce zvyšok sveta.  
Tento náhľad na svet sa snaží hlavne vysvetliť obrovskú technologickú 
priepasť, ktorá existovala medzi bielymi Európanmi a čiernymi Afričanmi, 
americkými Indiánmi, Ázijcami a austrálskymi Aborigénmi počas objavovania 
a kolonizovania sveta bielymi. Hoci nie je účelom tejto knihy zaoberať sa 
nadradenosťou a podradnosťou, ktoré sú, napokon, subjektívne (čo je 
posudzované ako nadradené niekým, môže inými byť posudzované ako 
podradné), technologická priepasť medzi rasami potrebuje príhodný 
komentár, už len preto, že zohrala tak dôležitú úlohu v interakcii bielej rasy s 
ostatnými rasami sveta.  
„Environmentálna teória“, ako je vykladaná dnešnými sociológmi, je rozdrvená 
dvomi hlavnými príkladmi: Egypt a porovnanie autochtónnych kultúr 
rovníkovej Afriky a Strednej Ameriky.  
V Egypte, ako bude ukázané, bieli aj čierni zdieľali prakticky rovnakú 
zemepisnú polohu po brehoch rieky Níl – no napriek tomu bieli starovekí 
Egypťania vytvorili civilizáciu, ktorá je dodnes klenotom svetovej histórie, 
zatiaľ čo výkony čiernych Núbijcov z rovnakej oblasti sú oproti zázrakom 
pyramíd úplne bezvýznamné. Ak by bola pravdivá teória o „šťastnej náhode 



podmienok“, rozsiahle rozdiely medzi bielymi Egypťanmi a čiernymi Núbijcami 
by nikdy nemali existovať, keďže obývali oblasti s rovnakým prostredím.  
Zvykne sa tiež hovoriť, že bieli mali na rozdiel od domorodého obyvateľstva 
výhodu stádového dobytka a koní – toto tvrdenie ignoruje fakt, že bieli 
Egypťania spočiatku kone nemali a začali ich používať až po tom, ako vytvorili 
mnohé zo svojich technologických zázrakov. V skutočnosti boli kone do 
Egypta prvýkrát prinesené inváziou semitských Hyksósov, ktorá nastala až 
stovky rokov po prvom rozkvete egyptskej civilizácie.  

Nerovnosť rozvoja Nerovnosť rozvoja Nerovnosť rozvoja Nerovnosť rozvoja –––– rovnaké prostredie rovnaké prostredie rovnaké prostredie rovnaké prostredie    

Stojí za to porovnať výdobytky nebielych Indiánov – Aztékov a Inkov v 
Strednej a Južnej Amerike, rozkladajúcej sa okolo rovníka, s tými v pôvodnej 
domovine čiernej rasy, v rovnakej zemepisnej šírke v rovníkovej Afrike. 
Vzhľadom na blízkosť k rovníku v oboch oblastiach prevládali (a prevládajú) 
prakticky rovnaké prírodné podmienky. Ani jeden región nemal kone a v 
oboch bola prekážka dažďových pralesov, s ktorou bolo potrebné sa 
vyrovnať.  
Napriek podobnosti prostredia Indiáni v Strednej Amerike boli schopní 
vystavať sofistikované budovy, vyvinúť písomné formy komunikácie, rozvinúť 
vyspelé spracovanie zlata a kovov a mnoho ďalších výdobytkov, zatiaľ čo v 
Afrike bol dosiahnutý len malý, alebo žiadny, pokrok oproti dobe kamennej. 
(Existujú tiež silné náznaky, že raná americká civilizácia bola pod bielym 
vplyvom, ako bude rozpísané v neskoršej kapitole.)  
Nerovnosť medzi nebielymi Indiánmi a nebielymi Afričanmi nemôže byť 
vysvetlená „náhodou geografie“.  
Naposledy a najničivejšie, „environmentálna“ teória padá, keď je daná do 
súvisu so vzostupom a pádom civilizácií. Prečo bol staroveký Egypt vedúcou 
civilizáciou svetovej kultúry, ale teraz je zaostalou krajinou tretieho sveta?  
Keby prostredie samo o sebe dávalo určitým ľuďom „stálu výhodu“, potom z 
toho jasne vyplýva, že Egypt by mal byť jednou z najrozvinutejších krajín na 
svete.  
V skutočnosti je však, ako dosvedčí každý návštevník tejto krajiny, Egypt 
vyplnený nešťastím, biedou a zaostalosťou – napriek tomu, že „prostredie“ je 



úplne rovnaké ako počas obdobia mocnej civilizácie, ktorá vybudovala 
pyramídy.  
„Environmentálna“ teória preto nevysvetľuje, prečo Egypt, s nezmenenými 
prírodnými podmienkami, mohol stratiť svoju prevahu nad zvyškom sveta.  

Technologická nadradenosť Technologická nadradenosť Technologická nadradenosť Technologická nadradenosť –––– príčiny príčiny príčiny príčiny    

Tak čo potom spôsobilo technologickú priepasť? Ak to nebolo prostredie, 
jediné možné logické vysvetlenie je, že určité typy kultúr alebo civilizácií sú 
výtvormi určitých druhov ľudí – ukážkou vrodeného potenciálu istej rasovej 
skupiny. Hoci toto je v súčasnosti považované za politicky nekorektný uhol 
pohľadu, fakty historického vývoja nepotvrdzujú žiadny iný záver.  
Ešte jeden príklad – vývoj Severnej Ameriky je porovnateľný s vývojom Južnej 
Ameriky. Severná Amerika bola z najväčšej časti osídľovaná bielymi 
Európanmi a následne sa stala vedúcou silou moderného sveta. Na druhej 
strane, Južná Amerika, s omnoho bohatšími prírodnými surovinami ako 
Severná Amerika, nebola nikdy kolonizovaná väčšinou bielych Európanov a 
majorita jej súčasného obyvateľstva je zmiešanej rasy.  
Tento kontinent je klasifikovaný ako súčasť tretieho, alebo prinajlepšom 
druhého sveta. Skutočne, keby prostredie bolo jediným faktorom určujúcim 
stupeň rozvoja, Južná Amerika by teoreticky mala byť vyvinutejšia ako 
Severná Amerika, keďže má oveľa viac „prirodzených výhod“.  

Homo erectus Homo erectus Homo erectus Homo erectus –––– pochybný predok bielych pochybný predok bielych pochybný predok bielych pochybný predok bielych    

Archeológia a jej príbuzná veda, paleoserológia, odhalili, že životné formy 
základného tvaru ľudí (teda dve ruky, dve nohy, telo, hlava a vzpriamená 
chôdza na dvoch nohách) sa objavili na rozličných miestach na Zemi približne 
pred dvomi miliónmi rokov. Toto bol „homo erectus“ („človek vzpriamený“), 
evolucionistami tak oslavovaný ako predok človeka. Pozostatky týchto 
živočíchov boli nájdené po celej Európe, Afrike, Číne a Austrálii. Ostáva však 
špekulatívne s akoukoľvek istotou tvrdiť, že dnešný človek je potomkom 
niektorých z týchto rasových typov homo erectusa.  



 
Hore: porovnanie lebky homo erectusa (vľavo) a homo sapiensa 
sapiensa (vpravo) ukazuje rozdiel vo veľkosti lebky a tvárovom 
sklone a slúži ako vynikajúca ukážka rozsiahlych odlišností medzi 
týmito rasovými typmi. Tak široké rozdiely spochybňujú hypotézu, 
že dnešná biela rasa je potomkom iných rasových skupín a najmä 
mýtus „von z Afriky“. 

Neandertálec Neandertálec Neandertálec Neandertálec –––– nie je príbuzný s bielymi nie je príbuzný s bielymi nie je príbuzný s bielymi nie je príbuzný s bielymi    

Obdobie homo erectusa je známe ako paleolit (staršia doba kamenná). Za 
koniec tejto doby sa považuje príchod neandertálskeho človeka, nového 
rasového typu, ktorý je dnes predstavovaný ako „opičí muž“. Hoci 
neandertálec bol málo dôvtipný, predsa len bol pokrokom oproti homo 
erectusovi. Avšak opäť, neexistuje žiadny jasný dôkaz, ktorý by ho dával do 
spojitosti s dnešnými bielymi rasovými typmi.  
Výsledky DNA testov pozostatkov neandertálcov vykonané na Glasgowskej 
univerzite v Spojenom kráľovstve a publikované v odbornom časopise Nature 
v marci 2000 jednoznačne dokázali, že dnešní ľudia nemajú vo svojom 
rodokmeni neandertálskych predkov a tým pádom sú úplne nepríbuzní.  
Telesnými znakmi neandertálskeho človeka boli charakteristické veľké 
nadočnicové oblúky a vo všeobecnosti boli jeho ruky dlhšie vzhľadom k 
ostatnému telu. Bol prognatický – to znamená, že jeho čelo bolo viac vzadu a 



zuby výrazne vyčnievali dopredu – zväčša až za najprednejší bod nosu alebo 
brady.  

Kromaňonec Kromaňonec Kromaňonec Kromaňonec –––– prvý príslušník dnešnej bielej rasy prvý príslušník dnešnej bielej rasy prvý príslušník dnešnej bielej rasy prvý príslušník dnešnej bielej rasy    

 

 
Hore vľavo a v strede: muž z Cheddaru. Dobre zachovaná lebka, jasný prípad kromaňonského človeka, bola 
nájdená v Cheddar Gorge v Anglicku. Vek kostry bol spočiatku určený na približne 30 000 až 40 000 rokov, ale 
nedávny výskum ukázal, že je možno len 9 000 rokov stará. Vpravo hore: rekonštrukcia kromaňonca, ktorú 
vyhotovil slávny antropológ Maurice Putnam Coon. Je to výskytom prvého kromaňonca, kedy sa začína 
zaznamenaná biela história. 

Prvý rasový typ dnešnej bielej rasy sa objavil približne medzi rokmi 40 000 
pnl. až 15 000 pnl. v rozličných častiach Európy a Blízkeho východu. Toto 
časové obdobie sa nazýva neskorý paleolit, všeobecne je známe tiež ako 
doba kamenná. Prvý biely rasový typ je známy ako kromaňonský človek – 
podľa miesta prvého nálezu kostrových pozostatkov v oblasti Dordogne vo 
Francúzsku.  



Kromaňonec je prvá dvojnohá forma života, s ktorou si dnešní príslušníci 
bielej rasy môžu dokázať priamu genetickú príbuznosť. História bielej rasy 
preto začína okolo roku 35 000 pnl. – a tak je to obdobie neskorého paleolitu, 
ktorým príbeh v tejto knihe skutočne začína.  
(Poznámka prekladateľa: máločo môže byť povedané s istotou o dávnej 
histórii ľudstva a aj to, čo vieme, je spochybniteľné a diskutabilné. Keďže 
účelom tejto knihy nie je výklad pôvodu človeka, nezastáva k nemu žiadne 
konkrétne stanovisko, iba konštatuje fakt, že príslušníci bielej rasy 
pravdepodobne prvýkrát kráčali po povrchu Zeme približne pred 40 000 
rokmi.)  
 
 

Kapitola 2: Obdobie neskorého paleolituKapitola 2: Obdobie neskorého paleolituKapitola 2: Obdobie neskorého paleolituKapitola 2: Obdobie neskorého paleolitu    

Rasové typy identifikovateľné ako príbuzné súčasným bielym sa po prvýkrát Rasové typy identifikovateľné ako príbuzné súčasným bielym sa po prvýkrát Rasové typy identifikovateľné ako príbuzné súčasným bielym sa po prvýkrát Rasové typy identifikovateľné ako príbuzné súčasným bielym sa po prvýkrát 
objavili v častiach Európy, južného Ruska a Blízkeho východu v časovom objavili v častiach Európy, južného Ruska a Blízkeho východu v časovom objavili v častiach Európy, južného Ruska a Blízkeho východu v časovom objavili v častiach Európy, južného Ruska a Blízkeho východu v časovom 
rozhraní od cca. 30 000 pnl. do 15 000 pnl. (nasledujúc skončenie prozhraní od cca. 30 000 pnl. do 15 000 pnl. (nasledujúc skončenie prozhraní od cca. 30 000 pnl. do 15 000 pnl. (nasledujúc skončenie prozhraní od cca. 30 000 pnl. do 15 000 pnl. (nasledujúc skončenie poslednej oslednej oslednej oslednej 
veľkej ľadovej doby veľkej ľadovej doby veľkej ľadovej doby veľkej ľadovej doby 
okolo roku 40 000 okolo roku 40 000 okolo roku 40 000 okolo roku 40 000 
pnl)pnl)pnl)pnl)  
Noví príchodzí sú 
známi ako homo 
sapiens sapiens 
(alebo „človek 
rozumný“) na 
rozlíšenie od 
ostatných životných 
foriem známych ako 
homo erectus a 
neandertálsky 
človek.  
Tieto prvé biele 
rasové typy sa vyskytovali v dvoch hlavných telesných formách: pôvodní 

 

Hore: jaskynné maľby v Lascaux, Francúzsko, cca 20 
000 pnl., obdobie neskorého paleolitu. Tento jaskynný 
komplex poskytol jedny z najdôležitejších dôkazov o 
ranom osídlení a spôsobe života v Európe. 



mediteránci („starí Európania“), ktorí mali tmavé alebo hnedé vlasy a tmavé 
oči a tzv. protonordici, alebo kromaňonci – vysokí, so svetlými vlasmi a očami. 
V určitých častiach Európy – najmä v Škandinávii – je až do dnešného dňa 
možné nájsť dokonalé žijúce príklady tohto protonordického rasového typu, 
ktorý sa len jemne vo výške odlišuje od súčasných nordikov.  
Telesné pozostatky protonordického rasového typu sú hojné, keďže putoval 
široko-ďaleko. Žil v rozsiahlom páse ťahajúcom sa od Španielska cez celú 
Európu až do Ázie, kde tiež boli nájdené jeho telesné zvyšky.  

Vľavo: jeden z najpozoruhodnejších nálezov z 
obdobia neskorého paleolitu je tento odetý 
biely muž nájdený v Sungire, Rusko. Bol 
pochovaný pred približne 25 000 rokmi. Tento 
druh človeka vytvoril prvé náznaky bielej 
civilizácie súčasného obdobia interglaciálu, 
ktoré začalo okolo roku 40 000 pnl. Zložitosť 
spracovania materiálu, v ktorom bola mŕtvola 
pochovaná je dôkazom, že biely človek 
neskorého paleolitu bol už vysoko vyvinutý – v 
porovnaní s Afrikou, kde tkané materiály začali 
byť používané len nedávno: približne pred 500 
rokmi. 

NoNoNoNordické typy tvoria vodcovskú eliturdické typy tvoria vodcovskú eliturdické typy tvoria vodcovskú eliturdické typy tvoria vodcovskú elitu    

Mediteránci a protonordici pomerne často obývali rovnaké územia – najmä na 
Blízkom a Strednom východe, ale tiež v západnej Európe a na Balkáne.  
Do určitej miery prebiehalo aj miešanie a keďže mediteránci boli v obrovskej 
prevahe, výskyt nordických znakov medzi prvými bielymi populáciami bol 
pomerne nízky, pričom väčšina týchto nordických typov tvorila vodcovskú elitu 
obyvateľstva.  

Neandertálci vyhubení konfliktomNeandertálci vyhubení konfliktomNeandertálci vyhubení konfliktomNeandertálci vyhubení konfliktom    

 



Táto epocha, cca 25 000 pnl., je charakterizovaná dvoma podstatnými 
udalosťami – raný biely človek sa živí lovom a zberom a neandertálec vymiera 
(počas zrážok s novými príchodzími).  

Lovci a zberači Lovci a zberači Lovci a zberači Lovci a zberači –––– luk a šípy, 9 000 pnl. luk a šípy, 9 000 pnl. luk a šípy, 9 000 pnl. luk a šípy, 9 000 pnl.    

Protonordici neskorého paleolitu putovali z oblasti do oblasti, pričom sa nikdy 
neusádzali nadlho – často boli vytlačení už prítomným obyvateľstvom, niekedy 
zase prenikali stále hlbšie do nových území vhodných na osídlenie, 
vytváraných ustupujúcimi ľadovcami.  
V dôsledku kočovnej povahy títo ľudia putovali väčšinou v 
rodinných skupinách, zvyčajne o počte 5 až 20 jedincov. 
Malé počty dobytka a lov zabezpečovali ich živobytie.  
Aj keď sa z tohto obdobia nezachovali žiadne väčšie 
budovy alebo stále usadlosti, menšie každodenné 
predmety sú pomerne rozšírené. Vykopávky po celej 
Európe a Rusku ukázali, že títo raní bieli mali oheň, farby, 
kamenné mlaty a schopnosť vytvarovať zvieracie kosti na 
zbrane a nástroje. Počas tejto doby boli vynájdené aj ihly 
na šitie.  

27 000 pnl. 27 000 pnl. 27 000 pnl. 27 000 pnl. –––– prvé hudobné nástroje prvé hudobné nástroje prvé hudobné nástroje prvé hudobné nástroje    

Objavujú sa aj hudobné nástroje – na náleziskách v 
južnom Francúzsku boli nájdené flauty 27 000 rokov staré. 
V tomto čase bolo po prvýkrát použité ako palivo uhlie.  
Raným bielym bola známa tiež pálená keramika – na 
území dnešnej Českej republiky boli objavené sošky a 
ďalšie predmety z pálenej hliny z roku približne 26 000 pnl. Boli vyvinuté tiež 
dve dôležité zbrane: vrhač oštepov, vylepšenie k základnému oštepu (bol to 
nástroj z kosti, ktorý dával vrhanému oštepu väčšiu páku, a tým pádom aj 
väčšiu rýchlosť a dostrel), ktorý sa objavil okolo roku 12 000 pnl a luk a šípy, 
ktoré sa prvýkrát vyskytli okolo roku 9 000 pnl.  

 
Hore: jeden z 
najranejších 
prejavov umenia: 
žena z 
Willendorfu, 
dnešné Rakúsko, 
cca 30 000 pnl. 
Neskorý paleolit. 



Z tejto doby sa po celej Európe zachovali zmyselné sošky žien, ktoré sa stali 
známe ako „venuše“. Predpokladá sa, že mali predstavovať symboly 
plodnosti.  

Azilské umenie Azilské umenie Azilské umenie Azilské umenie –––– prvé  prvé  prvé  prvé 
písmo? písmo? písmo? písmo? –––– 7 000 pnl. 7 000 pnl. 7 000 pnl. 7 000 pnl.    

Možno najväčšou 
prekážkou pri skúmaní 
ľudí z obdobia neskorého 
paleolitu je to, že po sebe 
nezanechali žiadne 
písomné záznamy toho, 
čo vykonali – iba maľby na 
stenách jaskyní.  
Jeden z najlepšie 
zachovaných príkladov je 
tiež najzarážajúcejší – 
maľby na skalách 
nájdených v jaskyniach 

Mes d'Azil v južnom Francúzsku. Boli tu nájdené kamienky, ktoré majú na 
sebe niečo, čo pripomína písmo, avšak nikdy neboli rozlúštené. Ak skutočne 
zobrazujú písmo, môžu byť prvou a najstaršou formou písomnej komunukácie 
na svete.  

Prvé domy Prvé domy Prvé domy Prvé domy –––– cca 30 000 pnl. cca 30 000 pnl. cca 30 000 pnl. cca 30 000 pnl.    

Najstaršie pozostatky budov sa zaraďujú do obdobia lovcov neskorého 
paleolitu, ktorí obývali územia dnešných republík Česka a Slovenska a južné 
Rusko. Na ochranu pred chladným počasím si skupiny lovcov neskorého 
paleolitu vyrábali oblečenie zo šitých koží, zvyšky ktorého sa zachovali na 
území republík Česka a Slovenska.  
Mamuty – dnes už vyhynuté slonom príbuzné živočíchy, boli počas tohto 
obdobia lovené a domy boli stavané z mamutích rebier, ktoré sa používali ako 

 

Hore: kamienky s azilskou „abecedou“, staré 
približne 9 000 rokov, boli objavené v južnom 
Francúzsku. Archeologóvia stále polemizujú o 
tom, či sú v skutočnosti písmom alebo nie. Nesú 
istú záhadnú podobnosť s písmami vyvinutými o 
tisícročia neskôr. Ak tieto kamienky naozaj 
znázorňujú písmo, ide o najstarší nápis na Zemi. 



podpery strechy. Existujú tiež náznaky toho, že ľudia neskorého paleolitu 
používali ako úkryty vápencové 
jaskyne v západnej Európe.  
Celkovo, život v neskorom paleolite 
musel byť prostý, tvrdý a krutý a 
takmer všetka energia členov 
spoločenstva bola vkladaná do 
prežitia. Putovná povaha 
spoločnosti tohto obdobia bola 
hlavnou príčinou neprítomnosti 
veľkých stálych usadlostí – tento 
vývoj prišiel až s počiatkami 
poľnohospodárstva, 
charakteristického pre obdobie po 
roku 10 000 pnl.  

Objavujú sa alpínci Objavujú sa alpínci Objavujú sa alpínci Objavujú sa alpínci –––– cca 10 000 pnl. cca 10 000 pnl. cca 10 000 pnl. cca 10 000 pnl.    

Okolo tohto času sa objavila podskupina alpíncov: možno ako výsledok 
miešania medzi protonordikmi a mediteráncami (toto je však špekulácia).  
Tieto tri zoskupenia – protonordici, pôvodní mediteránci a alpínci, sídlili vo 
veľkých častiach Európy, Blízkeho a Stredného východu – situácia, ktorá 
ostala nezmenená, až pokým nebol celý kontinent vystavený inváziám bielych 
nordických kmeňov – Indoeurópanov, ktoré začali po roku 5 000 pnl.  
Nordickí Indoeurópania a alpínci dodnes formujú základ bielej rasy, ktorá 
obýva Európu.  

 
Hore: prvé domy boli skonštruované z 
mamutích kostí a koží: táto rekonštrukcia 
je založená na dôkazoch nájdených v 
južnom Rusku z obdobia medzi rokmi 30 
000 a 20 000 pnl. 



Tieto tri biele rasové podkupiny – nordici, alpínci a 
pôvodní „starí Európania“ – mediteránci napokon 
spoločne ovládali pás územia siahajúci od Británie 
po Ural, od Škandinávie po severnú Afriku a 
Blízky východ, vrátane Egyptu, Palestíny, 
dnešného Jordánska, Sýrie, Iraku a Iránu.  
Postupom času sa Blízky a Stredný východ stali 
vírom rás, s vlnami usadzujúcich sa bielych, 
Arabov, Semitov a dokonca Mongolov, pričom 
každá z týchto skupín načas ovládla územie a 
vytvorila svoju kultúru a civilizáciu.  
Súčasní obyvatelia Blízkeho a Stredného východu 
sú výsledkom tisícročí miešania medzi všetkými 
týmito skupinami, hoci znaky každej z pôvodných 
skupín sú občas k videniu aj dnes: Palestínčania s 
blond vlasmi alebo modrookí Iračania nie sú 
neznámi – genetický dôkaz prítomnosti bielych 
kmeňov, ktoré tieto oblasti obývali v pradávnych 
časoch.  

 
 

Kapitola 3: Obdobie neolituKapitola 3: Obdobie neolituKapitola 3: Obdobie neolituKapitola 3: Obdobie neolitu    

Keď sa podnebie zlepšilo s ústupom poslednej veľkej ľadovej doby, človek Keď sa podnebie zlepšilo s ústupom poslednej veľkej ľadovej doby, človek Keď sa podnebie zlepšilo s ústupom poslednej veľkej ľadovej doby, človek Keď sa podnebie zlepšilo s ústupom poslednej veľkej ľadovej doby, človek 
neskneskneskneskorého paleolitu sa postupne začínal častejšie usádzať a na miestach s orého paleolitu sa postupne začínal častejšie usádzať a na miestach s orého paleolitu sa postupne začínal častejšie usádzať a na miestach s orého paleolitu sa postupne začínal častejšie usádzať a na miestach s 
priaznivými podmienkami ostával dlhšie než predtým.priaznivými podmienkami ostával dlhšie než predtým.priaznivými podmienkami ostával dlhšie než predtým.priaznivými podmienkami ostával dlhšie než predtým.  
Tieto prvé stále usadlosti viedli k posunu od lovecko-zberačskej spoločnosti k 
výrobnému hospodárstvu pestujúcemu kultivované plodiny. Obrábanie polí a 
domestikácia zvierat sa stali znakmi nového obdobia. Táto premena v 
spôsobe života sa nazýva neolitická revolúcia.  
Nadprodukcia jedla a postupný nárast jeho prebytku spôsobený zavedením 
roľníctva znamenali, že väčšie množstvo ľudí mohlo žiť na usadenom, viac 

 

Hore: jemne opracovaná 
malá ženská hlava z 
mamutieho kla so 
štylizovanými dlhými 
vlasmi, nájdená v 
Brassempouy, 
Francúzsko – cca 22 000 
pnl.  



zabezpečenom území – tým pádom si ľudia po prvýkrát mohli dovoliť prepych 
povolaní, ktoré sa nevenovali výrobe jedla.  
Tento posun od loveckého-zberačského spôsobu k poľnohospodárstvu sa 
objavil na území osídlenom bielymi v Európe a na Blízkom východe. 
Najstaršie roľnícke sídla v severnej Európe sa nachádzajú v Írsku a objavujú 
sa približne v tom istom období ako pestovanie polí v Mezopotámii na 
Blízkom východe. Je všeobecným pravidlom, že prvé neolitické sídla boli 
založené približne okolo roku 10 000 pnl. a pestovanie plodín a chov 
domácich zvierat boli už v roku 5 000 pnl. bežné po celej Európe a Blízkom 
východe.  

Európa a Blízky východ Európa a Blízky východ Európa a Blízky východ Európa a Blízky východ –––– rovnaký stupeň rozvoja rovnaký stupeň rozvoja rovnaký stupeň rozvoja rovnaký stupeň rozvoja    

Existencia pôvodnej civilizácie na európskom kontinente, 
ktorá predstihuje civilizácie na Blízkom východe, je do 
veľkej miery ignorovaná tradičnými historikmi, najmä tými, 
ktorí písali počas obdobia silného vplyvu kresťanstva v 
Európe.  
Táto skutočnosť mala príčinu z veľkej miery v biblickom 
židovsko-kresťanskom tvrdení, že všetka civilizácia má 
počiatok na Blízkom východe (Starý zákon pojednáva 
výlučne o udalostiach na Blízkom východe a počas veku 

cirkvi sa bežne tvrdilo, že záhrada Eden bola na Blízkom východe).  
Toto však nie je presné premietnutie faktov, keďže v mnohých častiach 
Európy existovali relatívne vyvinuté spoločenstvá buď pred, alebo súčasne s 
civilizáciami Mezopotámie a Egypta.  
Hoci je úplne jasné, že obrovské mestá a štáty na Blízkom a Strednom 
východe boli na svoju dobu úžasnými počinmi, je nesprávne hodnotiť ich ako 
jedinú prekvitajúcu civilizáciu na svete v tom čase.  
Existuje mnoho veľkých budov (nazývaných megality), raných neolitických 
sídel, predmetov a pohrebísk a dokonca vynález podobný písaniu, ktoré 
ukazujú, že vtedajší obyvatelia Európy dosiahli vysoký stupeň rozvoja svojich 
kultúr a spoločenstiev.  

 

Hore: sekera z 
neolitického 
obdobia.  



Táto stará európska civilizácia trvala približne 3 000 rokov a potom padla pod 
vlnami nových nájazdníkov, nordických indoeurópskych kmeňov, ktoré sa 
vyrútili z ich prastarej domoviny na území dnešného Ruska.  

Bieli mediteránci a protonordici obývajú Stredný východBieli mediteránci a protonordici obývajú Stredný východBieli mediteránci a protonordici obývajú Stredný východBieli mediteránci a protonordici obývajú Stredný východ    

Toto však neznamená, že pôvodní obyvatelia Európy – hlavne mediteránne 
rasové typy s menšinou protonordikov – boli odlišnej rasy ako ľudia, ktorí v 
tom čase obývali Stredný a Blízky východ. V skutočnosti prvé civilizácie v 
riečnom údolí Mezopotámie (v dnešnom Iraku) boli tiež vytvorené bielymi 
mediteráncami a protonordikmi, čo je jasne viditeľné z veľkého množstva 
zachovaných predmetov a vyobrazení z tohto obdobia ranej bielej histórie.  

Európa Európa Európa Európa –––– organizované poľnohospodárstvo a meď organizované poľnohospodárstvo a meď organizované poľnohospodárstvo a meď organizované poľnohospodárstvo a meď    

Farmy s pestovaním obilnín sa v strednej Európe objavili okolo roku 8 000 
pnl. (Takmer súčasne s obrábaním kultúrnych plodín v „úrodnom polmesiaci“ 
v Mezopotámii.) Najlepšie zachované usadlosti vo Francúzsku a Británii boli 
pozitívne datované do obdobia pred rokom 4 000 pnl.  
Spracovanie mede sa objavilo na Balkáne v roku 5 000 pnl. – o nejakých 2 
000 rokov skôr ako u prvej civilizácie v Mezopotámii.  
V neolitickej Európe, kde bol dostatok dreva, boli stavané obdĺžnikové 
drevené domy. Niektoré mali dve miestnosti a dokonca štítové strechy. 
Nálezy zo Švajčiarska z obdobia okolo roku 5 000 pnl. ukazujú, že aj na 
mäkkej močaristej pôde boli stavitelia schopní vztýčiť domy tak, že najprv na 
alebo pod zem položili drevené základy.  
Okolo roku 5 000 pnl. biele neolitické sídla nadobudli formu stálych dedín, 
osád či dokonca, v niekoľkých prípadoch, aj miest, roztrúsených po celej 
Európe, západnom a južnom Rusku.  
Títo raní neolitickí farmári pestovali obilniny a chovali domáce zvieratá ako 
prasatá, dobytok a psy. Farmy vyrástli po celom európskom kontinente, z 
ktorých najneporušenejšie sa zachovali na území Írska.  
Nástroje a lovecké zbrane väčšinou vyrábali z kremeňa a domy z dreva. 
Oblečenie bolo kožené a existujú aj nálezy tkaných odevov. Menšie nástroje 



boli vyrobené z parohov a zachovali sa aj mnohé príklady sofistikovaného 
hrnčiarstva.  

Mohyly odhaľujú rasovéMohyly odhaľujú rasovéMohyly odhaľujú rasovéMohyly odhaľujú rasové zloženie zloženie zloženie zloženie    

Vodcovia tejto skorej bielej spoločnosti boli pochovávaní podľa náboženských 
rituálov, ktoré sú dnes nanešťastie navždy stratené. Ale hroby sú dobrým 
zdrojom poznatkov o súdobej spoločnosti ako celku.  
Dôležití vodcovia boli pochovávaní v umelo zostrojených násypoch. 
Existencia týchto pohrebísk, a tiež ďalšie nálezy v menej dôležitých hroboch 
poslúžili ako cenné ukazovatele rasového zloženia raných Európanov.  
Všeobecným pravidlom je, že čím ďalej na sever, tým silnejší je nordický 
alebo protonordický prvok, zatiaľ čo na miestach ako Británia a stredná 
Európa prevažovali alpínske a mediteránne rasové typy.  

Staré európske písmo Staré európske písmo Staré európske písmo Staré európske písmo –––– 4 000 pnl.  4 000 pnl.  4 000 pnl.  4 000 pnl. –––– základ pre runy základ pre runy základ pre runy základ pre runy    

Títo pôvodní kontinentálni obyvatelia Európy vyvinuli aj formu písania, a to 
okolo roku 4 000 pnl. Presný pôvod tohto jazyka je stratený (sú dôkazy o tom, 
že sčasti alebo úplne mohol pochádzať od indoeurópskych alebo nordických 
nájazdníkov, ktorí prenikali do Európy z južného Ruska okolo tohto času). 
Tento jazyk pravdepodobne položil základy pre ostré hranaté písmo známe 
ako runy.  



Pálené hrnčiarstvo a spracovanie zlata na Pálené hrnčiarstvo a spracovanie zlata na Pálené hrnčiarstvo a spracovanie zlata na Pálené hrnčiarstvo a spracovanie zlata na 
BalkáneBalkáneBalkáneBalkáne    

Ručne vypaľované hrnčiarstvo sa 
praktizovalo na Balkáne už v roku 6 500 pnl. 
Mestá s vyše 1 000 obyvateľmi – na ten čas 
obrovské – boli založené okolo roku 5 000 
pnl.  
Až dodnes na Balkáne existujú bane na meď 
– niektoré sú až 20 metrov hlboké. 
Pochádzajú z obdobia pred rokom 4 000 pnl.  
Drahokamy zo zlata objavené na Balkáne 
predstihujú spracovanie zlata Egypťanmi o 
minimálne 1 600 rokov (na území dnešného 
Bulharska boli nájdené zlaté ozdoby z 
obdobia okolo roku 3 500 pnl. – najstaršie 
spracované zlato na svete – pozn. prekl.). V roku 2 500 pnl. bolo už po celej 
kontinentálnej Európe rozšírené spracovanie mede a existuje archeologická 
evidencia o rozsiahlom obchode medzi sídlami vo Francúzsku, Holandsku a 
strednej Európe.  

Rozhodujúci pokrok Rozhodujúci pokrok Rozhodujúci pokrok Rozhodujúci pokrok –––– spracovanie železa, 1 000 pnl. spracovanie železa, 1 000 pnl. spracovanie železa, 1 000 pnl. spracovanie železa, 1 000 pnl.    

Zavedenie spracovanie železa v západnej a severnej Európe okolo roku 1 
000 pnl. zo strednej Európy a Blízkeho východu prinieslo novú éru a približne 
od tohto času začali prví západní Európania stavať pevnosti na vrcholoch 
kopcov, ktoré sa neskôr vyvinuli do hradov. Tieto opevnenia sú rozptýlené po 
celej Európe a niektoré z nich sa používali ešte v období raného kresťanstva 
o 1 600 rokov neskôr.  

MegalMegalMegalMegality ity ity ity –––– obdivuhodné výkony obdivuhodné výkony obdivuhodné výkony obdivuhodné výkony    

V mnohých častiach Európy sú najdlhšie pretrvávajúcimi ostatkami z týchto 
dôb megality, ktoré mohli mať náboženský alebo rekreačný účel. Masívne 
kusy kameňa, niekedy dreva, boli premiestňované cez veľké vzdialenosti a 

 

Hore: nevylúštený nápis na 
Tartarskej doske, nájdenej v 
Tartarii, Rumunsku, datovanej 
do obdobia približne 4 500 pnl. 
S azilským nápisom súperí o 
pozíciu prvého písma na Zemi. 



vztýčené na vybratých územiach po celej Európe, od Británie cez 
kontinentálnu Európu, niektoré dokonca až v blízkosti Čierneho mora – v 
južnom Rusku a predstavujú úžasné výkony staviteľstva toho času.  
Najznámejšou z týchto pamiatok je Stonehenge vo Wiltshire, Anglicku, ktorý 
bol postavený v niekoľkých fázach, prvá časť bola vztýčená medzi rokmi 3 
500 pnl. a 3 000 pnl.  

 
Hore: Stonehenge, Anglicko, cca 3 500 pnl. – 1 500 pnl. Obdobie neolitu. 

        

Kamene použité na stavbu Stonehenge boli vytesané na mieste ich výskytu a 
na prepravu sa používal dômyselný kĺbový mechanizmus, ako je vidieť na 
obrázku hore. Jedna z gulí môže byť aj dnes nájdená na pravom hornom 



kameni, vľavo. Bieli ľudia, ktorí postavili takéto kamenné monumenty, neboli 
žiadnymi intelektuálnymi alebo technologickými barbarmi, čím je jasne 
vyvrátená často zlomyseľná propaganda, ktorá vyobrazuje raných obyvateľov 
Európy ako primitívnych barbarov žijúcich v jaskyniach. 

 

 

Hore: stavanie megalitov vôbec nebolo ľahkou úlohou. Bolo 
potrebné nielen vztýčiť jeden z masívnych kameňov do 
vzpriamenej polohy, na čo bolo potrebné vynaložiť obrovské úsilie, 
ale aj vytiahnuť rovnako ťažký prekladný kameň na vrch ďalších 
kvádrov – tento úkon vyžadoval vysokú úroveň plánovania a 
prezieravosti. Ako presne to raní bieli vykonali, je stále záhadou 
archeológie. Tieto obrázky znázorňujú proces dvíhania 
jednotlivých kameňov a vyzdvihovania priečneho kvádra podľa 
najakceptovanejších teórií, ktoré vysvetľujú, ako boli tieto 
nadľudské počiny vykonané pred tisícmi rokov. 

Pre uvedenie do súvislostí: prvá časť Stonehenge bola vystavaná približne 1 
000 rokov pred veľkými egyptskými pyramídami (posledná fáza bola 

dokončená približne v roku 1 000 pnl., teda stovky rokov pred rozkvetom 
klasických civilizácií Grécka a Ríma). Neolitickí farmári v Európe vytvorili 

niekoľko ďalších pôsobivých stavieb, ktoré sú dokonca staršie ako 
Stonehenge.  

Jedna z najstarších je situovaná pomerne blízko pri Stonehenge a nesie 
(mätúci) názov Kruh Robina Hooda. Pozostáva z kruhových základov buď 

veľkej haly alebo niekoľkých budov a pohrebiska (podľa ľudských pozostatkov 



nájdených v jednej z okolitých priekop). Táto stavba pochádza z obdobia 
veľmi skorého neolitu, okolo roku 4 000 pnl., a ukazuje nám podobu 

spoločenských budov tohto obdobia ranej európskej histórie.  
Často prehliadanou historickou evidenciou stavebných a technologických 
schopností neolitických ľudí sú pohrebné komory, ktoré sú rozptýlené po 

mnohých častiach Európy: niektoré z najstarších z nich boli rádiokarbónovou 
metódou identifikované ako vyše 8 000 rokov staré – o nejakých 3 500 rokov 

staršie ako slávne egyptské pyramídy.  

  

Vľavo hore: megalitický chrám, Malta, cca 3 000 pnl. Vpravo hore: neolitická 
hala, Bories (v blízkosti Gordes), Francúzsko. 

 

Hore: steny megalitovej hrobky so 
zložitými výrezmi, spred obdobia 
okolo roku 3 000 pnl., Brittany, 
Francúzsko. 

Existujú štyri typy megalitov: menhir, alebo monolit, samotný stojaci kameň 
(často obrovskej veľkosti); sada menhirov v kruhu – ako napríklad 



Stonehenge v Anglicku; rad menhirov, ako napríklad v Carnacu vo 
Francúzsku; a pohrebná komnata, niekedy nazývaná dolmen.  

Pohrebné komory sú najčastejším typom megalitov: na európskom kontinente 
bolo nájdených vyše 50 000 exemplárov. Mnohé z interiérov týchto komnát sú 
ozdobené komplikovanými výrezmi alebo geometrickými vzormi a poskytujú 

veľkolepý pohľad aj tisíce rokov potom, čo boli vytvorené.  
Dogma „lux et Dogma „lux et Dogma „lux et Dogma „lux et Orient“ alebo „všetko svetlo pochádza z Východu“ predstavená kresťanstvom Orient“ alebo „všetko svetlo pochádza z Východu“ predstavená kresťanstvom Orient“ alebo „všetko svetlo pochádza z Východu“ predstavená kresťanstvom Orient“ alebo „všetko svetlo pochádza z Východu“ predstavená kresťanstvom 
tvrdí, že všetok pokrok a civilizácia prišli zo Stredného východu. S pomocou presných metód tvrdí, že všetok pokrok a civilizácia prišli zo Stredného východu. S pomocou presných metód tvrdí, že všetok pokrok a civilizácia prišli zo Stredného východu. S pomocou presných metód tvrdí, že všetok pokrok a civilizácia prišli zo Stredného východu. S pomocou presných metód 

datovania a intenzívnym archeologickým výskumom bolo dokázané, že vyspelé civilizácie datovania a intenzívnym archeologickým výskumom bolo dokázané, že vyspelé civilizácie datovania a intenzívnym archeologickým výskumom bolo dokázané, že vyspelé civilizácie datovania a intenzívnym archeologickým výskumom bolo dokázané, že vyspelé civilizácie 
rozkrozkrozkrozkvitali v Európe niekedy tisícročia predtým, ako začali podobné technológie byť používané vitali v Európe niekedy tisícročia predtým, ako začali podobné technológie byť používané vitali v Európe niekedy tisícročia predtým, ako začali podobné technológie byť používané vitali v Európe niekedy tisícročia predtým, ako začali podobné technológie byť používané 

na Strednom východe. na Strednom východe. na Strednom východe. na Strednom východe.  

 

Jedna z najstarších pyramíd na svete sa nachádza v blízkosti 
dnešného mesta Marlborough vo Wiltshire, Británia. Najväčší 
praveký násyp v Európe, vysoký takmer 40 metrov, nesie názov 
Silbury hill. Pochádza z obdobia okolo roku 2 660 pnl., je teda 
starší ako egyptské pyramídy. Hoci je dnes prikrytá zemou, 
vykopávky pod nánosmi odhalili starostlivo zostrojenú pyramídu 
(ako je ukázané na obrázku dole). Presný účel pyramídy je 
neznámy, ale tvorí časť rozsiahleho komplexu kamenných kruhov, 
v ktorom sa nachádza aj jeden kamenný kruh väčší ako 
Stonehenge a niekoľko hrobiek. Veľkoleposť tejto budovy stojí ako 
pocta intelektuálnym schopnostiam raných bielych v Británii. Tí, 
ktorí vztýčili tieto ohromné, technicky vyspelé stavby, neboli 
žiadnymi necivilizovanými barbarmi. 



 

Najstaršie mestá na svete Najstaršie mestá na svete Najstaršie mestá na svete Najstaršie mestá na svete –––– 7 000 pnl. 7 000 pnl. 7 000 pnl. 7 000 pnl.    

Nárast neolitických sídel v Európe bol dorovnaný vzostupom podobných sídel 
na Strednom a Blízkom východe, kde taktiež väčšinové obyvateľstvo tvorili 

biele mediteránne rasové typy s nie zanedbateľnou menšinou protonordikov, 
ktorí často tvorili kmeňových vodcov (táto skutočnosť bola najviac znateľná v 

Egypte).  
V roku 7 000 pnl. bolo na mieste, dnes známom ako Jericho v Palestíne, 

mediteráncami postavené mesto s domami a hradbami z blatových tehál. V 
Anatólii (dnešné Turecko) boli vykopané zvyšky ďalšieho rozsiahleho mesta, 

pochádzajúceho z obdobia okolo roku 6 200 pnl. Toto mesto tiež ovládalo 
zručnosť výroby tehál, rovnako ako aj obrábanie obilninových polí.  

 

Hore: rekonštrukcia prvého mesta na svete, Catal Huyuk, Anatólia, dnešné Turecko. Toto mesto 
prekvitalo približne v rokoch 6 250 pnl. do 5 400 pnl a jeho časť bola vykopaná v roku 1961. Fotka 



vľavo dole ukazuje obdĺžnikový tvar budov: keďže kameň na výstavbu opevnení nebol k dispozícii, 
budovy boli otočené smerom dovnútra, bez okien na vonkajšej strane. Jediným vstupom do mesta 
boli rebríky vedúce na strechu vonkajších budov. Mesto bez ulíc týmto spôsobom poskytovalo 
vysoký stupeň ochrany pred vonkajšími nepriateľmi – v prípade útoku boli vonkajšie rebríky 
stiahnuté a potenciálni útočníci boli nútení čeliť pevnej stene bez brány či ďalšieho slabého 
miesta. Toto mesto znamenalo revolúciu v neolitických sídlach. Ľudia z Catal Huyuku boli 
pravdepodobne farmári a pastieri dobytka, ktorí potrebovali žiť v blízkosti širokej pláne, 
rozprestierajúcej sa na sever od mesta. Odtiaľ teda zrejme pochádza svätyňa nájdená v meste, 
vpravo dole, o ktorej sa zdá, že bola zasvätená nejakému druhu býčieho kultu. 

 
 

Po celom Blízkom východe boli okolo roku 5 000 pnl. založené 
poľnohospodárske dediny, ktoré postupne položili predpoklady aj pre vznik 
profesií nezaoberajúcich sa výrobou jedla. V tomto období sa po územiach 
neolitických sídel vo veľkom objavuje hrnčiarstvo. Na Strednom a Blízkom 
východe boli biele rasové typy napokon vytlačené a zmiešali sa s početnými 
vlnami Semitov, Arabov, privezených čiernych otrokov a nakoniec dokonca aj 
mongoloidov. Z tejto zmiešaniny pochádza mnoho dnešných Egypťanov a 
ostatných Severoafričanov.  

Staroeurópska civilizáciaStaroeurópska civilizáciaStaroeurópska civilizáciaStaroeurópska civilizácia    

Vytvorením stálych sídlisk a nastolením postupného, aj keď pomalého, 
technologického vývoja sa stalo nevyhnutným, že tieto komunity učinia na 
svojej ceste ďalší veľký krok: vytvorenie systému gramotnosti a práva 



zavedením formálnej spoločenskej zmluvy medzi jedincami, z ktorých tieto 
spoločenstvá pozostávali.  
Utvorením pevných sídel v Európe a na Blízkom východe v dôsledku 
hospodárskej revolúcie známej ako obdobie neolitu boli teda položené 
základy pre ďalší veľký skok v bielej civilizácii: vytvorenie staroeurópskych 
civilizácií v Európe a na Blízkom východe.  
 
 

Kapitola 4: Kladenie základov Kapitola 4: Kladenie základov Kapitola 4: Kladenie základov Kapitola 4: Kladenie základov ---- staré európske  staré európske  staré európske  staré európske 
civilizácie civilizácie civilizácie civilizácie     

Časť I: Kréta a TrójaČasť I: Kréta a TrójaČasť I: Kréta a TrójaČasť I: Kréta a Trója    

Ako sa neolitická revolúcia šírila a začali sa objavovať väčšie stále sídla, bolo Ako sa neolitická revolúcia šírila a začali sa objavovať väčšie stále sídla, bolo Ako sa neolitická revolúcia šírila a začali sa objavovať väčšie stále sídla, bolo Ako sa neolitická revolúcia šírila a začali sa objavovať väčšie stále sídla, bolo 
už len otázkou času, kedy bieli mediteuž len otázkou času, kedy bieli mediteuž len otázkou času, kedy bieli mediteuž len otázkou času, kedy bieli mediteránci a protonordici vytvoria formálne ránci a protonordici vytvoria formálne ránci a protonordici vytvoria formálne ránci a protonordici vytvoria formálne 
spoločenstvá spoločenstvá spoločenstvá spoločenstvá –––– tak vznikli tzv. „staré európske civilizácie“, ktoré položili  tak vznikli tzv. „staré európske civilizácie“, ktoré položili  tak vznikli tzv. „staré európske civilizácie“, ktoré položili  tak vznikli tzv. „staré európske civilizácie“, ktoré položili 
základy pre neskorší vývoj klasického Grécka a Ríma. Hoci tieto staré základy pre neskorší vývoj klasického Grécka a Ríma. Hoci tieto staré základy pre neskorší vývoj klasického Grécka a Ríma. Hoci tieto staré základy pre neskorší vývoj klasického Grécka a Ríma. Hoci tieto staré 
európske civilizácie boli celkom odlišné od klasického Grécka a Ríma, európske civilizácie boli celkom odlišné od klasického Grécka a Ríma, európske civilizácie boli celkom odlišné od klasického Grécka a Ríma, európske civilizácie boli celkom odlišné od klasického Grécka a Ríma, často často často často 
bývajú, úplne mylne, považované za tú jednu a tú istú vec.bývajú, úplne mylne, považované za tú jednu a tú istú vec.bývajú, úplne mylne, považované za tú jednu a tú istú vec.bývajú, úplne mylne, považované za tú jednu a tú istú vec.  
Pôvodné, alebo staroeurópske, sídla zaberali rozsiahle oblasti Európy a 
Ruska, tiahnuc sa od Talianska až po Čierne more vrátane dnešných území 
Rakúska, Maďarska, Bulharska a časti Ukrajiny.  
Rozhodujúcim rozdielom je však to, že staroeurópske civilizácie boli 
vytvorené pôvodnými kontinentálnymi Európanmi (protonordikmi, alpíncami a 
mediteráncami, pričom dve posledné skupiny boli v prevahe), zatiaľ čo 
klasické civilizácie Grécka a Ríma vznikli po nordických indoeurópskych 
inváziách, ktoré sa začali okolo roku 5 000 pnl.  
Staroeurópske civilizácie v oblasti Egejského mora boli: minojská civilizácia 
na Kréte s centrom v meste Knossos, mestský štát Trója umiestnený pri 
Dardanelách v Malej Ázii, niekoľko menších štátikov na gréckom polostrove a 
kultúra Etruskov v Taliansku.  



Tieto mestské štáty ako prvé padli pod náporom Indoeurópanov, ktorí ovládali 
spracovanie mede. Pohltení novými prišelcami – Indoeurópanmi – pôvodní 
mediteránci vymizli a táto zmiešanina bielych ľudí položila základy pre vznik 
mykénskej kultúry, ktorá vystriedala krétsku civilizáciu na pozícii vedúcej sily v 
Egejskom mori.  

Kréta Kréta Kréta Kréta –––– prvé splachovacie záchody na svete prvé splachovacie záchody na svete prvé splachovacie záchody na svete prvé splachovacie záchody na svete    

Ostrov Kréta, ležiaci na juh od Grécka, sa stal domovom krétskej civilizácie, 
ktorá je tiež známa ako minojská civilizácia (nazvaná podľa Minosa, podľa 
legendy najmocnejšieho krétskeho kráľa).  
Mediteránne rasové zloženie tejto prvej krétskej civilizácie bolo potvrdené 
anatómami Bowdiem Dawkinson, W. L. H. Duckworthom a Felixom von 
Lauschanom, ktorí vykopali a skúmali kostrové pozostatky na Kréte: ich 
jednomyseľným záverom bolo, že všetci Kréťania boli príslušníci (dnes 
prakticky neexistujúcej) bielej mediteránnej rasovej podskupiny. (Race, John 
R. Baker, Oxford University Press, 1974, str. 516)  
Táto kostrová evidencia je potvrdená aj umením pochádzajúcim od Kréťanov 
samotných, najmä na vyobrazeniach spoločenských udalostí, ktoré dodnes 
existujú na stenách ohromného paláca v Knosse, dnes ležiaceho v ruinách.  



Dole: skvelé vyobrazenie troch príslušníkov 
staroeurópskej (alebo mediteránnej) rasovej 
podskupiny z preživšej fresky na stenách ruín 
paláca v Knosse. Kontakt medzi touto 
starovekou civilizáciou a starovekou 
egyptskou civilizáciou je potvrdený dobovými 
záznamami, ako aj skutočnosťou, že umelci v 
Knosse kreslili mužov s červenými kožami a 
ženy s bielymi kožami, presne podľa 
egyptskej obyčaje.  

 
V roku 3 000 pnl. mala Kréta styky so 
susednou egyptskou civilizáciou a mnohé 
krétske náboženské obrady a spoločenské 
zvyky boli prebraté z Egypta. Keďže boli 
ostrovnou civilizáciou, mali výborné 
moreplavecké schopnosti.  
Kréťanom vládol kráľ, ktorý bol zároveň kňazom, a sídlil v Knosse. Tento 
palác mal niekoľko poschodí a na ten čas bol nevídaným luxusom.  
Zdá sa, že samotné mesto Knossos bolo zničené zemetrasením v roku 1 400 
pnl., ktoré bolo dôsledkom gigantickej sopečnej erupcie, ktorá zničila susednú 
ostrovnú civilizáciu na Santorini. Zachoval sa však dostatok artefaktov, aby 
sme si mohil urobiť jasný obraz rasových typov prítomných na ostrove. 
Väčšina zo stien bola pokrytá maľovanou omietkou a ozdobená 
vypracovanými freskami, z ktorých najslávnejšie zobrazujú krétsky národný 

 

Hore: socha bohyne zo 
staroeurópskej civilizácie na 
Kréte. Množstvo takýchto 
predmetov sa zachovalo 
takmer neporušených, čo je 
výborný spôsob, ako 
vypozorovať rasové typy 
starých Európanov. 



šport – „skákanie cez býka“, pri ktorom statoční atléti uchopili rozbehnutého 
býka za rohy a spravili kotrmelec dozadu po celej dĺžke tela zvieraťa.  

 

Hore: rekonštrukcia paláca v Knosse na ostrove Kréta – veľkolepý 
príklad staroeurópskej civilizácie na vrchole. Pozostatky paláca nesú 
známky poškodenia zemetrasením a pravdepodobne ďalšieho 
poškodenia počas vojny po tom, čo boli staroeurópske civilizácie 
napadnuté nordickými indoeurópskymi útočníkmi. Rekonštrukcia 
vychádza z archeologických vykopávok a obrazov objavených na 
nálezisku. 

 

Hore: pohľad na Knossos, ako môže byť videný v súčasnosti. 
Knossos bol tiež spätý s legendárnym minotaurom – napoly 
človekom, napoly býkom – z gréckej mytológie a labyrintom, v 
ktorom bájny netvor žil. 



 

 Hore: najstarší existujúci trón na svete – trón 
Minosa, stále zachovaný na svojom pôvodnom 
mieste, vytesaný z kameňa a vstavaný do steny, cca 
2 000 pnl. 



Minojské umenie poskytuje fascinujúci náhľad do 
povahy súdobej spoločnosti – muži a ženy 
oblečení do teplého podnebia, ženy s 
odhalenými prsníkmi a muži bez brád. Starovekí 
Kréťania nasledovali egyptský umelecký zvyk 
zobrazovania mužov s červenými kožami a žien 
s bielymi kožami. Kvety, rastliny, morské 
živočíchy a delfíny sa často objavujú v ich 
umeleckých dielach, čo ukazuje, že minojská 
spoločnosť bola dostatočne bohatá a rozvinutá 
na to, aby sa venovala viac ako len základnému 
prežitiu.  
Jedno zaujímavé prvenstvo Kréťanov bolo 
vybudovanie asanačného kanálového systému – 
prvý „splachovací“ záchod na svete.  
Presný dátum pádu minojskej civilizácie, 
bohužiaľ, nie je zaznamenaný, ale ako kultúrna 
jednotka prestala fungovať, keď bol ostrov 
napadnutý nordickým kmeňom indoeurópskych 
Mykénčanov okolo roku 1 500 pnl.  
Kréťania boli potom fyzicky pohltení Mykénčanmi a neskôr sa stali súčasťou 
klasickej gréckej civilizácie.  
V roku 1900 britský archeológ Sir Arthur Evans znovuobjavil Knossos a našiel 
doštičky z pálenej hliny s dvoma druhmi písma, pochádzajúce z obdobia 
okolo roku 2 000 pnl. Tieto sa volajú lineárne písmo A a lineárne písmo B a sú 
možno najstaršími idetifikovateľnými formami písania starých Európanov (ak 
sa neberie do úvahy kameň so zaznamenaným „písmom“ z jaskyne Mes d' 
Azil vo Francúzksu a tartarská doska z Rumunska).  
Neskorší výskum ukázal, že lineárne písmo B bolo formou mykénskeho 
písma (a bolo vylúštené), zatiaľ čo lineárne písmo A bolo pôvodné krétske (a 
doposiaľ nebolo vylúštené).  

 

Hore: nástenná maľba 
minojského rybára, nájdená 
na ostrove Thera, 
minojskom stanovišti na 
sever od Kréty.  



 

Hore: hlinená tabuľka s lineárnym písmom B, cca 1 800 
pnl. Indoeurópske mykénske písmo nájdené na Kréte.. 

Trója Trója Trója Trója –––– prvýkrát postavená v roku 3 000 pnl. prvýkrát postavená v roku 3 000 pnl. prvýkrát postavená v roku 3 000 pnl. prvýkrát postavená v roku 3 000 pnl.    

Okolo roku 750 pnl. boli napísané dva skvelé eposy: Ilias a Odysea, ktoré sú 
pripisované slepému básnikovi Homérovi. Ilias opisuje vojnu medzi gréckymi 
mestskými štátmi a mestom Trója, zatiaľ čo Odysea rozpráva o iónskom 
kráľovi Odyseovi počas jeho cesty domov po tom, čo sa vojna s Trójou 
skončila.  
Po dlhé roky sa myslelo, že Trója existovala len v Homérových básňach a 
bola spájaná so známou príhodou o drevenom koni. V roku 1870 bola však 
skutočne objavená amatérskym archeológom Heinrichom Schliemannom. 
Schliemann napodiv namiesto objavenia jedného mesta vykopal spolu 9 
miest, z ktorých každé bolo postavené na vrchu predošlého, čo poukazuje na 
dlhé historické obdobie, o ktorom sa nevie takmer nič.  
Najstaršie mesto na nálezisku sa datuje do obdobia okolo roku 3 000 pnl. a 
ostatné mestá (nazvané Trója I – IX) boli zničené zemetraseniami, požiarmi 
alebo vojnami, ako je to opisované v Homérových básňach. Je ťažké s istotou 
povedať, koľko pravdy je na príbehu o drevenom koni (grécki vojaci sa podľa 
legendy dostali do mesta využitím ľsti – tak, že sa ukryli v drevenom koni po 
tom, čo neúspešne obliehali Tróju takmer 10 rokov), ale je možné, že sa 
aspoň sčasti zakladá na pravde, keďže Trója a mnohé grécke mestské štáty 
boli nazvájom vo vojnovom stave okolo roku 1 200 pnl.  
Posledné mesto na mieste Tróje – Trója IX, bolo zrejme gréckym a neskôr 
rímskym mestom menom Ilium. Presne ako v prípade Kréty, aj presný dátum 
zániku Tróje sa stratil.  



 
 

Vľavo hore: hoci kedysi bola považovaná za existujúcu len v predstavách 
slepého básnika Homéra, výskumom nemeckého archeológa Heinricha 
Schliemanna sa dokázalo, že skutočne existovala. Na mieste bolo postavených 
9 rôznych miest, každé na vrchu predošlého a o prvých z nich sa vie veľmi 
málo. Fotografia hore ukazuje hlavnú severovýchodnú vežu šiesteho mesta, no 
schody napravo a steny vedľa nich a pod vežou pochádzajú z ôsmeho mesta. 
Malá stena úplne naľavo pochádza z mesta postaveného na tomto mieste 
Rimanmi. Trója bola pôvodne založená starými Európanmi a počas svojej 
histórie bola okupovaná rôznymi mocnosťami: preto bolo nájdených deväť 
rozličných miest. 

Vpravo hore: trójsky lukostrelec, vytesaný z mramoru. Socha na východnom 
priečelí chrámu Aphaia, v Aegine, Grécko. 

V čase, keď Trója padla, už prebiehali veľké indoeurópske invázie do Grécka 
a je možné, že mesto samotné bolo zničené počas jednej z nich.  
 
 



Kapitola 5: Od Čierneho mora Kapitola 5: Od Čierneho mora Kapitola 5: Od Čierneho mora Kapitola 5: Od Čierneho mora –––– indoeurópske  indoeurópske  indoeurópske  indoeurópske 
migráciemigráciemigráciemigrácie    

Časť I: EurópaČasť I: EurópaČasť I: EurópaČasť I: Európa    

Mnohí dnešní príslušníci bielej rasy sú buď priamo alebo čiastočne Mnohí dnešní príslušníci bielej rasy sú buď priamo alebo čiastočne Mnohí dnešní príslušníci bielej rasy sú buď priamo alebo čiastočne Mnohí dnešní príslušníci bielej rasy sú buď priamo alebo čiastočne 
potomkami veľkej vlny bielych, ktorá sa prehnala Európou v rokoch od potomkami veľkej vlny bielych, ktorá sa prehnala Európou v rokoch od potomkami veľkej vlny bielych, ktorá sa prehnala Európou v rokoch od potomkami veľkej vlny bielych, ktorá sa prehnala Európou v rokoch od 
približne 5 5približne 5 5približne 5 5približne 5 500 pnl. do 500 pnl. Títo ľudia, nordickí, čo sa týka rasových 00 pnl. do 500 pnl. Títo ľudia, nordickí, čo sa týka rasových 00 pnl. do 500 pnl. Títo ľudia, nordickí, čo sa týka rasových 00 pnl. do 500 pnl. Títo ľudia, nordickí, čo sa týka rasových 
podskupín, mali svoju pôvodnú domovinu v oblasti na území dnešného podskupín, mali svoju pôvodnú domovinu v oblasti na území dnešného podskupín, mali svoju pôvodnú domovinu v oblasti na území dnešného podskupín, mali svoju pôvodnú domovinu v oblasti na území dnešného 
stredného a južného Ruska. (Genetické štúdie európskych populácií, ktoré sa stredného a južného Ruska. (Genetické štúdie európskych populácií, ktoré sa stredného a južného Ruska. (Genetické štúdie európskych populácií, ktoré sa stredného a južného Ruska. (Genetické štúdie európskych populácií, ktoré sa 
konali od roku 2000, potvrdili indoeurópsku inváziukonali od roku 2000, potvrdili indoeurópsku inváziukonali od roku 2000, potvrdili indoeurópsku inváziukonali od roku 2000, potvrdili indoeurópsku inváziu, ale taktiež ukázali, že , ale taktiež ukázali, že , ale taktiež ukázali, že , ale taktiež ukázali, že 
nebola početne až taká rozsiahla, ako sa pôvodne predpokladalo.)nebola početne až taká rozsiahla, ako sa pôvodne predpokladalo.)nebola početne až taká rozsiahla, ako sa pôvodne predpokladalo.)nebola početne až taká rozsiahla, ako sa pôvodne predpokladalo.)  
Výskum Roberta Ballarda a magazínu National Geographic potvrdil, že 
povodie Čierneho mora bolo zaplavené Stredozemným morom približne okolo 
roku 5 600 pnl. – a toto bola pravdepodobná príčina prvého veľkého 
sťahovania indoeurópskych kmeňov. S pomocou koní sa prví Indoeurópania 
šírili do všetkých smerov, narušujúc pomalé, ale isté tempo pokroku všade, 
kam prišli. Veľké počty sa ich usadili v severnej Európe, ostávajúc tam, až 
pokým sa znova nezačali sťahovať na juh, ďalší migrovali na Stredný a Blízky 
východ, kým iní putovali na západ, do Španielska a cez more do Británie.  

 

Opustiac povodie Čierneho mora, nordickí Indoeurópania 
vtrhli do Európy a Ázie. Európa bola osídlená štyrmi 
hlavnými skupinami: Keltmi, Germánmi, Baltmi a Slovanmi. 



Na juhu založili preddynastický Egypt a kultúry Stredného 
východu, ďalej prenikajúc až do Indie (Indoárijci), 
Afganistanu (Árijci) a Číny. Rozdiel medzi západnými a 
východnými migráciami Indoeurópanov bol v tom, že na 
západe sa zmiešali s geneticky príbuzným obyvateľstvom, 
zatiaľ čo na východe sa zmiešali – a nakoniec boli pohltení 
– geneticky odlišnými ľuďmi. 

Nordickí „ľudia s bojovými sekerami“ Nordickí „ľudia s bojovými sekerami“ Nordickí „ľudia s bojovými sekerami“ Nordickí „ľudia s bojovými sekerami“ –––– tromf spracovania železa tromf spracovania železa tromf spracovania železa tromf spracovania železa    

Títo nordici sa pomaly plaholčili na západ, napádajúc a znovunapádajúc 
Európu po ďalších takmer 6 000 rokov, čo sa nakoniec prejavilo vo vzniku 
novej nordickej domoviny v severnej Európe. Ich obrovskou výhodou nad už 
existujúcimi bielymi mediteráncami a protonordikmi bolo, že si so sebou 
priniesli tajomstvo spracovania železa: preto sa niektorí z nich stali známi ako 
„ľudia s bojovými sekerami“.  
Z tejto domoviny v severnej Európe – lona národov (vagina gentium, ako túto 
oblasť volali Rimania) sa po stáročia spúšťali postupné vlny indoeurópskych 
nordických nájazdníkov do všetkých častí Európy a Blízkeho východu, 
podrobujúc si a nahrádzajúc ľudí, ktorých tam našli.  
Tieto pôvodné nordické kmene mali kamenné budovy a spracovávali bronz a 
meď. Aká časť vedomostí o spracovaní týchto kovov sa dostala na juh 
civilizáciám na Strednom východe, ostáva predmetom diskusie.  
Čo je však zrejmé, postupné vlny útočiacich nordických kmeňov začali 
napádať strednú a južnú Európu okolo roku 2 000 pnl. a spôsobili oslabenie 
starých európskych civilizácií. Obsadzovali rozsiahle oblasti Turecka, Kréty, 
Grécka, južnej Európy a Talianska.  
Útočiaci nordici čoskoro začali splývať s početným mediteránnym 
obyvateľstvom týchto oblastí, pričom často tvorili jeho vodcovskú elitu.  
Niektoré skupiny Indoeurópanov migrovali na Ďaleký východ – dokonca až do 
Číny, kde boli v hrobkách nájdené pozostatky nordikov. Indoeurópske 
nordické kmene boli tvorcami mnohých z prvých svetových civilizácií: Árijci v 



Indii, Kasiti, Chetiti, Peržania, Mykénčania, Gréci, Rimania, Kelti, Teutoni, 
Slovania a neskoršie kultúry západnej Európy.  

Indoeurópske invázie Indoeurópske invázie Indoeurópske invázie Indoeurópske invázie –––– Európa Európa Európa Európa    

Všetky tieto skupiny prišli do Európy vo vlnách od okolo 4 000 pnl. do 500 pnl.  
Najväčšiu inváziu Indoeurópanov do Európy tvorili štyri hlavné vlny:  

• Kelti,  
• Germáni,  
• Balti a  
• Slovania.  

Všetky tieto skupiny prišli do Európy vo vlnách od okolo 4 000 pnl. do 500 pnl.  

 

Hore: veľké nordické invázie do Európy sa konali v 
štyroch hlavných vlnách a ďalších menších 
podvlnách. Každá podvlna bola odnožou jednej z 
hlavných vĺn. Opustiac ich prastarý domov pod 
Kaukazom, Kelti (1), Germáni (2), Balti (3) a 
Slovania (4) sa usadili v rozličných oblastiach 
Európy, často ich pomenujúc svojimi jazykmi. 
Podvlny boli tvorené Mykénčanmi (1A) do Grécka 
a Latinmi (1B) do Talianska – oba tieto kmene sa 
neskôr rozrástli do klasických civilizácií, ktorými sa 



tieto územia stali známymi. Vo všetkých týchto 
regiónoch nájazdníci objavili už prítomné 
obyvateľstvo starých Európanov, ktoré im bolo do 
veľkej miery rasovo príbuzné. Tak sa Latini 
zmiešali s Etruskami v Itálii, čím sa vytvoril 
nordicko-mediteránny mix, ktorý predstavoval 
klasický rímsky typ. Rovnaký proces sa objavil aj v 
Írsku a stal sa príčinou „írskeho vzhľadu“, ktorý 
kolíše medzi nordickým (modré oči, blond vlasy) a 
tmavými vlasmi a tmavými očami, prípadne 
tmavými vlasmi a svetlými očami. 

Samotné slovo Kelt je odvodené od Keltoi, názvu, ktorým ich pomenoval 
grécky historik Herodotos. Rimania poznali Keltov ako Galov a na britských 
ostrovoch ako Britanikov.  
Keltské kmene často napádali Grécko a Taliansko: v roku 390 pnl. Kelti dobyli 
Rím a pokračovali plienením posväteného gréckeho mesta, Delf, v roku 279 
pnl.  
Hoci tieto indoeurópske kmene používali iné mená, všetky si boli rasovo 
podobné, pochádzajúc z tej istej nordickej skupiny. Všetky ich jazyky boli 
odvodené od jedného praindoeurópskeho (protoindoeurópskeho) jazyka, 
ktorý sa sformoval, keď ich predkovia žili spoločne v pôvodnej indoeurópskej 
domovine v dnešnom Rusku.  
Príliv nových, pomerne početných, skupín nordikov do Európy ovplyvnil 
rasové zloženie rôznych oblastí rôznymi spôsobmi v závislosti od povahy už 
existujúcej pôvodnej európskej populácie žijúcej na daných územiach.  
V oblastiach, v ktorých bolo riedke osídlenie alebo kde bolo väčšie množstvo 
protonordikov, Indoeurópania si do veľkej miery udržali nordické 
charakteristiky. Kde už ale existoval protonordicko/alpínsko/mediteránny mix, 
nordickosť nových príchodzích sa čoskoro zriedila. Najmenej zaľudnené 
územia a územia najmenej zaľudnené alpíncami a mediteráncami boli v 
severnej a západnej Európe, a tieto oblasti sa stali novou nordickou 
domovinou – situácia, ktorá až donedávna ostala nezmenená.  



Británia pomenovaná podľa britanických KeltovBritánia pomenovaná podľa britanických KeltovBritánia pomenovaná podľa britanických KeltovBritánia pomenovaná podľa britanických Keltov    

Okolo roku 600 pnl. už britanickí Kelti ovládali veľkú časť územia, dnes 
známeho ako západná Európa – Francúzsko, časť oblasti Nizozemska 
(Belgicko, Holandsko), Britániu a Španielsko. Názov Britanny (vo Francúzsku) 
a samotné pomenovanie Británia je odvodené od tejto skupiny 
Indoeurópanov.  
Kelti, migrujúci na západ, našli tieto oblasti pomerne riedko osídlené 
obyvateľstvom zmiešaného nordicko/alpínsko/mediteránneho pôvodu. Vo 
väčšine prípadov sa Kelti zmiešali s týmito zoskupeniami, čím sa vytvorila 
široká paleta zmiešaných rasových typov. Toto viedlo k vzniku „keltského 
vzhľadu“, ktorý kolíše medzi typickými nízkymi hnedookými a tmavovlasými 
„keltskými“ Welšanmi a červenovlasými modrookými Škótmi, ktorí sú tiež 
nazývaní „Keltmi“.  
Títo Kelti zo západnej Európy boli neskôr porazení a vytlačení ďalej na západ 
potomkami iných indoeurópskych kmeňov, ktoré napadli Taliansko a stali sa 
Rimanmi. Germáni a Balti v strednej a severnej Európe.  
Germánske indoeurópske kmene sa najprv usadili na území dnešného 
Dánska a južnej Škandinávie okolo roku 4 000 pnl., ale čoskoro sa začali 
sťahovať na juh smerom k strednej Európe a neskôr dali meno aj Nemecku.  
Balti obsadili severné pobrežie kontinentu (dali meno Baltskému moru) a 
krajiny Škandinávie (ovládli ich s výnimkou Fínska, ktoré si dodnes udržalo 
veľkú časť svojho pôvodného alpínsko/mediteránneho zloženia obyvateľstva).  

 
 



Hore: artefakt, ktorý vystihuje technickú vyspelosť predrímskych Germánov: vagón Dejbjerg z 
Dánska, cca 500 pnl., obsahuje udivujúco prepracovaný systém ložísk s drevenými čapmi a 
bronzovou výstužou na uľahčenie otáčania kolesa po jeho osi. Takto premyslený stupeň 
technológie dokazuje, že predrímski Kelti, Germáni, Balti a Slovania vôbec neboli „barbari“, ale 
vysoko vyvinutí ľudia schopní pozoruhodných technologických výkonov. (Národné múzeum, 
Copenhagen) 

V priebehu rokov 1 800 pnl. až 400 pnl. Kelti v južnom Nemecku a Rakúsku 
vytvorili dve vyspelé kultúry spracujúce kovy, archeológmi pomenované podľa 
miest, kde boli nájdené najpočetnejšie artefakty: Urnfield a Halštat v 
severnom Rakúsku. Zručnosti vyvinuté v týchto kultúrach sa rozšírili po 
Európe – zaviedli používanie železa za účelom výroby nástrojov a zbraní.  
V strednej Európe sa Germáni usadili aj v širokom páse od východného 
Francúzska cez Poľsko a na juh na Balkán. Predpokladá sa, že postup skupín 
Germánov mohol mať súvis s vlnou Indoeurópanov nazývaných Latini, ktorí v 
tomto čase prenikli do Talianska.  

Kelti napádajú južnú EurópuKelti napádajú južnú EurópuKelti napádajú južnú EurópuKelti napádajú južnú Európu    

Kmeň Indoeurópanov známy ako Latini prenikol na juh až do Talianska, 
prebral kontrolu nad polostrovom a zmiešal sa s už existujúcim pôvodným 
obyvateľstvom, čím boli položené základy pre neskorší vznik najväčšej ríše 
sveta – Rímu. Jazyk, ktorý so sebou priniesli, sa volal podľa nich – latinčina. 
Ironicky, rímska vojenská sila neskôr rozdrvila svojich vzdialených rasových 
bratrancov – Keltov vo Francúzsku a Británii, ale nakoniec bola podrobená 
potomkami indoeurópskych Germánov.  
Latini neboli jediní Kelti, ktorí sa sťahovali na Apeninský polostrov. Okolo roku 
400 pnl. ďalšia skupina Keltov napadla severné Taliansko, zničila etruské 
osídlenie a založila mesto Miláno. V roku 390 pnl. dokonca keltská armáda 
uspela v obliehaní samotného Ríma a odišla až vtedy, keď im Rimania 
vyplatili výkupné v zlate.  
V južnom Francúzsku a Španielsku sa Kelti stretli s vyspelým mediteránnym 
obyvateľstvom. Stratili mnoho zo svojho nordického vzhľadu, pretože v tejto 
oblasti bolo už usadené omnoho väčšie množstvo mediteráncov. Mnohí z 



týchto zmiešaných keltsko-mediteránnych obyvateľov boli neskôr ovládnutí 
arabskými islamskými armádami počas prvých tisícročí nl. Premiešavaním s 
arabskými dobyvateľmi vzniklo množstvo Španielov, ktorí sú v skutočnosti 
zmiešaninou Keltov, mediteráncov a Arabov a nenesú takmer žiadne znaky 
ich prvých indoeurópskych predkov.  
Aj dnes však ešte stále v Španielsku existuje početné pôvodné keltské a 
mediteránne 
obyvateľstvo, hoci 
početne upadá.  
Mykénčania – prví 
Indoeurópania v 
juhovýchodnej Európe 
Pevninské Grécko, 
ktoré bolo obývané 
pôvodnými európskymi 
mediteránnymi 
rasovými typmi, padlo 
pod náporom invázie 
indoeurópskych 
Mykénčanov – tento 
kmeň položil základy, z 
ktorých vychádzala 
klasická grécka 
civilizácia, hoci 
samotná začala 
existovať až po ďalšej 
vlne nordických 
útočníkov.  
Mykény vyrástli v časti pevninského Grécka známej ako Peloponéz okolo 
roku 1 900 pnl. spolu s náhlym objavením sa sťahujúcich sa nordických 
kmeňov, ktoré pomerne rýchlo pohltili miestne obyvateľstvo. Existujú dôkazy o 
tom, že Mykénčania mali kontakt s ďalším indoeurópskym kmeňom, Chetitmi, 
keďže jestvujú doklady o obchode medzi týmito dvoma národmi.  

 

Hore: vplyv indoeurópskych nordických rasových 
typov (dokonca aj ochlpenie ohanbia je svetlej farby) 
na Balkáne je evidentný z tejto podlažnej mozaiky v 
macedónskom meste Pella, na severozápad od 
Saloniky v severnom Grécku, cca 4. stor. pnl. 



Na pevninskom Grécku sa v tomto období začínalo objavovať mnoho miest a 
boli zakladané aj mykénske kolónie na pobreží Turecka, ba dokonca až v 
Sýrii. Mykénčania sú považovaní za predchodcov klasickej gréckej civilizácie 
a zanechali po sebe veľkolepé mesto, Mykény, ktorého najznámejším 
obyvateľom bol kráľ Agamemnón.  
Mykény boli dobyté a zničené v roku 1 100 pnl. počas vpádu ďalšieho 
nordického kmeňa, Dórov. Potomkovia Dórov sa neskôr stali známi ako 
Sparťania a Korinťania a mali významný dopad na históriu klasickej gréckej 
civilizácie. Zničenie Mykén spôsobilo, že mnohí Mykénčania opustili 
Peloponéz a veľké množstvo ich odišlo na východné pobrežie dnešného 
Turecka.  

Pobrežné osídlenie bolo známe 
ako Iónia. Iónska civilizácia si 
udržala bohatý odkaz Mykén, a 
získala tiež prvky lýdskej 
kultúry. Civilizácia, ktorá neskôr 
dosiahla obrovský rozkvet v 
Aténach, vyrástla v Iónii. Dóri – 
zakladatelia Grécka, 1 100 pnl.  

Dóri Dóri Dóri Dóri –––– zakladatelia Grécka, 1  zakladatelia Grécka, 1  zakladatelia Grécka, 1  zakladatelia Grécka, 1 
100 pnl.100 pnl.100 pnl.100 pnl.    

Počnúc rokom 1 100 pnl. začali Grécko zo severu napádať vlny nových 
indoeurópskych nordikov: Dóri. Časové obdobie medzi dórskou inváziou (1 
100 pnl.) do roku približne 750 pnl. je známe zavedením spracovania železa 
na Peloponézsky polostrov. Čas Dórov je historikom známy ako homérske 
obdobie, pretože sa o ňom vie len málo a hlavný zdroj poznatkov o ňom tvoria 
Homérove spisy – epické básne Ilias a Odysea.  

Sociálna štruktúra DórovSociálna štruktúra DórovSociálna štruktúra DórovSociálna štruktúra Dórov    

Muž z homérskeho obdobia bol bojachtivý, odvážny a ctižiadostivý – podľa 
všetkého oplýval všetkými tromi z týchto vlastností.  

 

Hore: Levia brána v Mykénach, cca 1 500 
pnl. 



Spoločenské usporiadanie toho času bolo tvorené poľnohospodárskymi 
systémami, zabezpečujúcimi obživu, a vládnucou vrstvou, skladajúcou sa z 
kmeňových kráľov a poradcov z vplyvných aristokratických rodín.  
Približne v tomto čase už možno hovoriť o mestskom štáte – polis. Každé 
mesto malo vyvýšené opevnené miesto – akropolu, kde našli útočište 
najdôležitejší obyvatelia mesta alebo kde sa zhromažďovali pri vzývaní 
svojich bohov.  
Časom sa miesto priamo pod akropolou rozvinulo na obytnú a obchodnú 
zónu. Táto v spojení pod centrálnou vládou s akropolou tvorila jednotku 
známu ako polis. Samotné slovo politika je odvodené od tohto gréckeho 
slova.  

Slovania Slovania Slovania Slovania –––– z kotla konfliktu z kotla konfliktu z kotla konfliktu z kotla konfliktu    

Zo všetkých Indoeurópanov, ktorí sa usadili v Európe okolo roku 2 000 pnl. – 
počas veľkých nordických invázií, skupina, ktorá sa stala známa ako Slovania, 
sa usídlila najbližšie k svojej prastarej domovine v južnom Rusku.  
Územie, ktoré obývali – dnes známe ako Ukrajina a Bielorusko – bolo ideálne 
pre pestovanie obilnín a povzbudilo usadlíkov, aby sa obrátili skôr k 
poľnohospodárstvu ako k vojne a boju. Okolo roku 1 000 pnl. sa títo 
indoeurópski predchodcovia Slovanov začali sťahovať na západ, obsadzujúc 
územie okolo rieky Visly (v dnešnom Poľsku).  

 

Hore: tak trocha zidealizovaná maľba slovanskej 
pohrebnej hranice jedného z ich náčelníkov okolo roku 



900 nl. Ako všetci Indoeurópania, aj Slovania tradične 
spaľovali mŕtvoly svojich vodcov. Ak bolo uprednostnené 
zakopanie mŕtveho, bolo bežné s náčelníkom zakopať aj 
všetky jeho zbrane, nástroje a predmety. Tento obraz 
bol vyrobený na základe opisu návštevníka južného 
Ruska toho času. Vyobrazenie lode vikingského štýlu v 
pozadí je zaujímavým postrehom – jasná známka toho, 
že pôvodní Slovania boli prakticky rasovo aj kultúrne 
zhodní s ďalšou skupinou Indoeurópanov, ktorá sa 
usadila v Škandinávii a z ktorej sa neskôr stali 
Vikingovia. 

Okolo roku 700 pnl. bola celá oblasť podrobená ďalším indoeurópskym 
kmeňom, Skýtmi, ktorí sa objavili z juhu (kde ďalšia vetva tohto kmeňa 
prenikla do Malej Ázie a na Blízky východ).  
Okolo roku 200 pnl. Skýti ovládali značnú časť územia, ľahko porážajúc 
slovanských poľnohospodárov. Avšak okolo roku 100 pnl. sa územím 
prehnala ďalšia – jedna z posledných – vĺn nájazdníkov – Sarmati. Sarmati 
nahradili Skýtov ako pánov slovanských území a poslední zo Skýtov boli 
pohltení novými indoeurópskymi dobyvateľmi, pričom obidve skupiny boli 
rasovo identické.  
V roku 600 nl. sa ďalší kmeň Indoeurópanov – Góti – prevalil zo severnej 
Európy, porazil Sarmatov a ovládol územia východnej Európy. Toto 
opakované dobýjanie a znovupodrobovanie ľuďmi, ktorí boli v zásade všetci 
rovnakého pôvodu – indoeurópskeho, vytvorilo mix známy ako Slovania.  
V tom čase boli Slovania čisto indoeurópskym národom a iba neskôr sa určité 
skupiny slovanskej populácie na úplnom východe do malej miery pomiešali so 
zvyškami mongolských dobyvateľov, čím sa vytvorila zmiešaná slovansko-
mongolská rasa, ktorá bola často úplne nesprávne označovaná ako „typicky 
slovanská“.  
Pravdepodobne pre ich blízkosť s prastarou domovinou v južnom Rusku si 
kmene, ktoré nakoniec sformovali Slovanov, udržali kultúrne zvyky svojich 
predkov najdlhšie.  



Indoeurópske náboženstvo uctievania slnka u Slovanov pretrvalo až do 12. 
storočia. Ich najvyššie božstvo bolo známe jazdou na bojovom voze a jeho 
zbraňou bolo kladivo – zjavná spoločná mytologická minulosť so 
škandinávskym bohom Tórom.  
Keď Rímska ríša začala praskať vo švíkoch, Slovania sa začali šíriť na západ, 
po prvýkrát prenikli na Balkánsky polostrov a potom do strednej Európy.  
Okolo roku 650 nl. sa Slovania zmocnili pobrežia Adriatického mora oproti 
Taliansku (dnešné Albánsko). Neskôr sa tiež dostali na juh a dokonca až do 
Turecka, kde boli pohltení početnejšou zmiešanou rasou, vtedy obývajúcou to 
územie.  
Slovania vo východnej Európe nielen niesli ťarchu hunskej invázie do Európy, 
ale boli tiež po takmer 1 000 rokov okupovaní moslimskými Turkami.  
Obmedzená miera miešania medzi Slovanmi a oboma skupinami týchto 
dobyvateľov vytvorila tmavý „slovanský“ výzor, ktorý je príznačný pre 
mnohých dnešných obyvateľov tejto oblasti. Mnohé z týchto rasových typov 
sú výsledkom týchto miešaní, ale, samozrejme, existuje obrovské množstvo 
Slovanov, ktorí vykazujú telesné charakteristiky svojich indoeurópskych 
predkov.  

Keltské inovácie Keltské inovácie Keltské inovácie Keltské inovácie –––– krúžkové brnenie a mydlo krúžkové brnenie a mydlo krúžkové brnenie a mydlo krúžkové brnenie a mydlo    

Hoci tieto indoeurópske kmene mali spoločný pôvod, nebránilo im to bojovať 
medzi sebou navzájom, rovnako ako proti všetkým ostatným nepriateľom. 
Každý z kmeňov bol vedený kráľom a ďalej delený do tried druidov (kňazov), 
bojovníkov a obyčajných ľudí.  
Dobytie juhovýchodnej Európy, Francúzska a Británie Rímom účinne zničilo 
keltské dedičstvo. Kelti neboli až takí gramotní ako Rimania, a preto mali 
menej organizačných schopností ako ich podmanitelia. Kelti boli však 
vynálezcami krúžkového brnenia, železných podkov na kone a boli prví, kto 
vyrábal bezšvíkové obruče pre bojové vozy. Ďalšou dôležitou keltskou 
inováciou bolo mydlo.  
V umeleckých dielach Keltov, ktorých zložitosť sa stala povestnou, sú jasne 
odhalené ich styky s ďalšími indoeurópskymi kmeňmi: keltský umelecký štýl je 
poznačený používaním štylizovaných rastlinných motívov, obvykle gréckeho 



pôvodu a mýtických stvorení odvodených od Skýtov a ďalších Indoeurópanov 
z ruských stepí. Ďalšie obľúbené vzory ako elipsovité a protichodné krivky, 
špirály, či krokvy sú tiež odvodené z umenia ruských stepí.  
Takmer všetci z pôvodných Indoeurópanov uctievali slnko a slnečné koleso – 
kruh s krížom cezeň bol motívom mnohých vyobrazení. Moderný keltský kríž, 
dnes považovaný za kresťanský symbol, bol odkopírovaný priamo z tohto 
indoeurópskeho, čisto pohanského symbolu.  
Dnes keltčina ako jazyk prežíva iba v najkrajnejších výbežkoch území 
obývaných potomkami Keltov – vo Walese, Škótsku a niekoľkých oblastiach 
Írska.  
 
 

Kapitola 6: Na koniec sveta Kapitola 6: Na koniec sveta Kapitola 6: Na koniec sveta Kapitola 6: Na koniec sveta –––– stratené biele  stratené biele  stratené biele  stratené biele 
migráciemigráciemigráciemigrácie    

Časť I: Čína, Kanárske ostrovyČasť I: Čína, Kanárske ostrovyČasť I: Čína, Kanárske ostrovyČasť I: Čína, Kanárske ostrovy    

Okrem veľkej bielej indoeurópskej migrácie sa vyskytli aj ďalšie dodatočné Okrem veľkej bielej indoeurópskej migrácie sa vyskytli aj ďalšie dodatočné Okrem veľkej bielej indoeurópskej migrácie sa vyskytli aj ďalšie dodatočné Okrem veľkej bielej indoeurópskej migrácie sa vyskytli aj ďalšie dodatočné 
vlny bielej migrácie, odlišujúce sa v počte, vplyvvlny bielej migrácie, odlišujúce sa v počte, vplyvvlny bielej migrácie, odlišujúce sa v počte, vplyvvlny bielej migrácie, odlišujúce sa v počte, vplyve a rozšírení e a rozšírení e a rozšírení e a rozšírení ––––    
najpôsobivejším dôkazom je biele sídlo v Severnej Amerike datované najpôsobivejším dôkazom je biele sídlo v Severnej Amerike datované najpôsobivejším dôkazom je biele sídlo v Severnej Amerike datované najpôsobivejším dôkazom je biele sídlo v Severnej Amerike datované 
približne do doby 7 000 rokov pnl.približne do doby 7 000 rokov pnl.približne do doby 7 000 rokov pnl.približne do doby 7 000 rokov pnl.  
Poznatky o týchto migráciách boli stratené po stáročia, v niektorých prípadoch 
dokonca po tisícročia, ale vďaka relatívne novým archeologickým nálezom 
boli dnes znovuobjavené. Týmto spôsobom boli nájdené pozostatky bielych 
(nordikov a mediteráncov) v Číne, na Kanárskych ostrovoch a Severnej 
Amerike – niekedy zachované prirodzenými podmienkami, niekedy umelo. 
Väčšina z nich je stará tisíce rokov.  

Tochari Tochari Tochari Tochari –––– obrovská stratená biela civilizácia v Číne obrovská stratená biela civilizácia v Číne obrovská stratená biela civilizácia v Číne obrovská stratená biela civilizácia v Číne    



Jedna z najodľahlejších migrácií Keltov – indoeurópskych nordikov – dosiahla 
púšť Taklamakan (umiestnenú medzi Kazachstanom, Kirgizstanom a 
Tibetom) v Číne okolo roku 1500 pnl.  
O tejto veľkej migrácii nebolo známe nič až do roku 1977, kedy boli nájdené 
3500 rokov staré hroby týchto ľudí. Vďaka prirodzenej suchosti prostredia je 
mnoho mŕtvol perfektne zachovaných, s ryšavými alebo blond vlasmi, dlhými 
nosmi, oblými očami a precízne utkaným tartanovým oblečením (ktoré je 
väčšinou spájané s Keltmi v Škótsku) a vykazujú nepopierateľné rasové črty.  

Tochari: obrovská stratená biela migrácia do Číny. 

Čínska civilizácia vždy poznala príbehy o modrookých vodcoch 
so svetlými vlasmi, ktorí boli zakladateľmi budhizmu a prvými 
tvorcami a organizátormi čínskej spoločnosti. Tieto príbehy boli 
vždy považované len za legendy až pokým neboli v roku 1977 
nájdené hroby Tocharov v púšti Taklamakan v Číne. Tocharské 
múmie – prirodzene zachované v suchej piesočnej pôde sú 
jednoznačne nordické rasové typy. Cintoríny ležia vedľa ruín 
veľkolepých tocharských miest, ktoré sú vybudované popri 
známej hodvábnej ceste. Je nespochybniteľné, že bieli sa usadili 
v Číne a legendy o bielom vplyve na tú civilizáciu sa teda môžu 
zakladať na faktoch. 

  
Hore vľavo: prvá tocharská nordická múmia, ktorá bola nájdená: 
biela žena s dlhými blond vlasmi, dobre zachovaná vďaka 
vyprahnutej atmosfére púšte Taklamakan. Vpravo: tocharský 
muž s červeno-blond vlasmi; jeho čisto európske znaky sú stále 
viditeľné aj po takmer 3500 ročnom pobyte v púštnom hrobe v 
Číne. 



Títo ľudia sa stali známi jazykom, ktorým rozprávali: tocharským. Civilizácia, 
ktorú vybudovali, pozostávala z obrovských miest, chrámov, centier učenosti 
a umenia. Boli tiež zakladateľmi a udržiavateľmi hodvábnej cesty – obchodnej 
trasy medzi západom a Čínou.  
Pôvodne sa myslelo, že to boli Číňania, kto postavil veľké mestá popri 
hodvábnej ceste, ale nálezy pozostatkov pôvodného obyvateľstva tohto 
regiónu ukazujú, že pôsobivé ruiny, ktoré stále nerušene ležia popri 
hodvábnej ceste, sú spomienkou na mocnú stratenú bielu civilizáciu.  
Prvá biela múmia v oblasti bola nájdená úplne náhodou v roku 1977, keď 
pohyblivé piesky odokryli ženské telo, ktoré bolo zmrzačené, pravdepodobne 
počas aktu vojny.  
Vykopávky okolo jej mŕtvoly odkryli ďalších 16 múmií, tak dobre zachovaných 
púšťou, že na tvári mumifikovaného dieťaťa boli dokonca objavené stopy sĺz. 
Plne ošatené telá boli nájdené s jemne tkanými vlnenými odevmi s keltskými 
vzormi, koženými topánkami a šperkami. Púštne podmienky sa ukázali tak 
výnimočnými, že dokonca aj kusy chleba používané na obetovanie boli 
zachované neporušené spolu s najstarším sedlom na svete.  
V jednom hrobe bola objavená pokrývka na sedlo a pár nohavíc s kresbami 
ľudí na nohe – jedna z tvárí mala modré oči.  

Tocharské múmie odhaľujú indoeurópsky pôvod skorej čínskej 
civilizácie 

 
Hore: tocharská múmia s dlhými plavými vlasmi, ktoré sa 
perfektne zachovali vo vrkočoch. Predmety z tkaného 
materiálu, identického s keltským plátnom, definitívne dokázali 



indoeurópsky pôvod Tocharov, ktorí nielen vystavali fantastické 
mestá popri hodvábnej ceste, ktoré dnes ležia opustené, ale 
tiež priniesli budhizmus, kone, sedlo a spracovanie železa do 
Číny. Podľa čínskej legendy prví vládcovia – ktorí priniesli 
jednotu a civilizáciu do Číny – mali svetlé alebo modré oči. Táto 
legenda dnes môže byť potvrdená ako fakt. 

  
Vľavo a vpravo hore: jedna z najznámejších nájdených 
tocharských múmií, nazvaná „kráskou z Loulanu“; vpravo jej 
tvár podľa predstavy umelca. 

  
Vľavo hore: priblíženie tváre tocharského muža, vpravo 
ozdobná svastika vyobrazená na hlinenej miske nájdenej v 
jednom z tocharských pohrebísk. Svastika bola časť 
pôvodného indoeurópskeho jazyka a znamenala „v dobrom“. 
Skutočnosť, že svastika je dnes v Číne rozšírená ako symbol 
šťastia, dokazuje, ako ďaleko siahal tocharský vplyv v Číne.  

Na začiatku 90. rokov bolo už odhalených vyše 1000 nordických múmií z 
hrobov v regióne pohrebísk (nazvanom Wapu); ale v roku 1998 čínska vláda 



zastavila ďalšie archeologické expedície do týchto oblastí, ako keby sa 
obávala ukázať viac starodávnych európskych tvárí svetu.  
Súčasní obyvatelia okolitých oblastí, ktorí zjavne nie sú čistí Číňania a ktorí 
hovoria skôr formou turečtiny než čínštiny, sa už po nejakú dobu pokúšali 
získať nezávislosť.  
Objavenie bielych múmií len zdôraznilo ich rasové a etnické odlišnosti od 
Číňanov a tento prípad sa stal politickým „horúcim zemiakom“ pre čínsku 
vládu.  
Niektoré z už odokrytých múmií sú stále vystavené v lokálnom múzeu, zatiaľ 
čo iné ležia v skladoch, kde sa pomaly kazia a znehodnocujú.  

Čínski vládcovia s modrými a zelenými očamiČínski vládcovia s modrými a zelenými očamiČínski vládcovia s modrými a zelenými očamiČínski vládcovia s modrými a zelenými očami    

Nové nálezy nútia znovu preskúmať staré čínske knihy, ktoré opisujú 
historické alebo legendárne postavy veľkej výšky, s tmavomodrými alebo 
zelenými očami, dlhými nosmi, plnými bradami a červenými alebo blond 
vlasmi. Učenci sa väčšinou vysmievali z týchto správ, ale teraz sa ukázali ako 
pravdivé.  
Jeden z týchto opisov môže byť nájdený v skladbe o veľkom generálovi Lüovi, 
napísanej čínskym poetom Li He (cca 790 – 816 nl.) v jeho „Romanci troch 
kráľovstiev“:  

Pieseň: Generál Lü 
Generál Lü,  

s odvážnym srdcom,  
osamelý jazdec vychádza,  

z brán Ch'in,  
aby smútil na Zlatom obilnom kopci  

pri stromoch popri pohrebišti.  
Nevyspytateľný je ten oblúkový azúr,  

klenúci sa ponad Zem,  
takto svet beží  

v našich Deviatich provinciách.  
Blyštiaci sa kameň zo Šarlátového kopca!  

Hrdina nášho veku!  
Zelenooký generál, dobre ty poznáš  

vôľu Nebies!  

(Zvýraznenie pridané. Goddesses, Ghosts, and Demons 

– The Collected; Poems of Li He (790 – 816), 

Translated by J.D. Frodsham, North Point Press, San 

Fransisco, 1983). 
Keďže nie je známe, aký presný vplyv mali títo belosi na čínsku civilizáciu, je 
to predmetom špekulácií – zakladajúcich sa na starých budhistických 



rukopisoch – že zásady budhistického náboženstva mohli byť prinesené na 
ďaleký východ týmito tocharskými Keltmi.  
Existencia Tocharov môže tiež vysvetliť ďalšiu veľkú čínsku záhadu: 
existenciu stupňovitých pyramíd neďaleko mesta Xian v provincii Qui Chan. 
Tieto pyramídy sú bez predchodcov v Číne, ale sú bežné pre biele civilizácie.  

 
Hore: jedna z mnohých stupňovitých pyramíd európskeho štýlu 
(podobná tej na Silbury Hill v Anglicku), ktorá môže byť nájdená blízko 
mesta Xian v provincii Qui Chauan v Číne. Môžu tieto záhadné (a 
veľmi nečínske) budovy byť spojené s Tocharmi? Ďalší provokatívny 
dôkaz prítomnosti Indoeurópanov v Číne je fakt, že svastika – 
starodávny symbol sanskritu pre „v dobrom“, je rozšírená aj v Číne ako 
prianie šťastia. 

Zmiznutie TocharovZmiznutie TocharovZmiznutie TocharovZmiznutie Tocharov    

Postupom času sa títo bieli ľudia zmiešali s mongolskými kmeňmi, ktoré ich 
obkolesovali a týmto spôsobom sa stratili – ale črty ľudí žijúcich v tejto časti 
Číny ukazujú veľmi jasnú časť bielych a mongolských rysov – podstatne sa 
líšia od ostatných obyvateľov Číny a ani blond vlasy u nich nie sú úplne 
neznáme.  
Tieto znaky sú teda žijúcim dôkazom ďalšej veľkej stratenej bielej migrácie. 
Teda biela civilizácia Číny zmizla skrz rasové miešanie. Iba rozpadnuté ruiny 
ich miest a ich telá ostávajú nemými svedkami ich doby.  



 
Hore: táto maľba z roku 900 nl. 
z jaskýň budhistického kláštora 
v Bezekliku v Turfnane, strednej 
Ázii, zobrazuje Tocharov 
darujúcich tácky s mešcami 
zlata budhistickému svätcovi. 
Všimnite si svetlé vlasy a modré 
oči Tochara napravo, posledné 
zvyšky indoeurópskych 
cudzincov v Číne.  

Guanchovia z Kanárskych ostrovovGuanchovia z Kanárskych ostrovovGuanchovia z Kanárskych ostrovovGuanchovia z Kanárskych ostrovov    

Pri pobreží západnej Afriky ležia Kanárske ostrovy – tento región sa v 
dávnych časoch stal domovom pre záhadnú skupinu nordikov, ktorí sa stali 
známymi ako Guanchovia.  
Hoci nie je úplne známe ako prišli na ostrovy, vieme, že zdieľali niekoľko 
spoločných kultúrnych charakteristík so starovekým Egyptom a zdá sa, že ich 
stavebný štýl bol zreplikovaný v Južnej a Strednej Amerike.  
Rovnako ako u keltských Tocharov, najjasnejší dôkaz toho, ako pôvodní 
nordickí Guanchovia vyzerali, je v šťastlivo zachovaných pôvodných 
guanchských múmiách, ktoré sú dnes verejne vystavené v národnom múzeu 
súostrovia. Odhaduje sa, že mŕtvoly sú 600 až 1 000 rokov staré.  



  
Hore: guanchské múmie, s červenými vlasmi a ďalšími nordickými 
znakmi – pôvodní obyvatelia Kanárskych ostrovov. 

Výskum jednej z múmií ukázal, že úpravy tiel prakticky sedeli s tými na 
egyptských múmiách, hoci guanchskí mumifikátormi nedosiahli úroveň 
egyptských expertov.  
Guanchovia tiež ovládali umenie písania, ale ich písmo ešte nebolo 
predmetom podrobnejšieho výskumu.  

Guanchské pyramídy na Kanárskych ostrovochGuanchské pyramídy na Kanárskych ostrovochGuanchské pyramídy na Kanárskych ostrovochGuanchské pyramídy na Kanárskych ostrovoch    

Najzarážajúcejšia spojitosť medzi Guanchami a Egypťanmi však prichádza v 
podobe stavania pyramíd – Guanchovia postavili niekoľko malých 
stupňovitých pyramíd, používajúc ten istý model, akým boli vystavané aj 
pyramídy v Mezopotámii a Egypte. Pyramídy sú orientované z východu na 
západ, čo znamená, že pravdepodobne mali aj nábožný účel, ktorý mal 
spojitosť s východom a západom slnka.  
Precízne postavené schodiská na západnej strane každej pyramídy vedú na 
vrchol, kde je plošina pokrytá štrkom, ktorá mohla byť používaná na nábožné 
alebo oslavné účely.  

  
Vľavo hore: jedna z pyramíd na Guimari, Kanárske ostrovy. Vpravo: 
mayská pyramída v Strednej Amerike (Chichen Itza). Podobnosť je 
nespochybniteľná. Existujú tiež presvedčivé dôkazy, ktoré naznačujú, že 



bieli použili Kanársky prúd na preplavenie sa cez Atlantický oceán, kde 
mali vplyv na stredoamerické a juhoamerické civilizácie v 
predkolumbovských časoch. 

Pyramídy guanchského typu nájdené v MexikuPyramídy guanchského typu nájdené v MexikuPyramídy guanchského typu nájdené v MexikuPyramídy guanchského typu nájdené v Mexiku    

Slávny dobrodruh, Thor Heyerdahl, ktorý „znovuobjavil“ pyramídy na 
Kanárskych ostrovoch a dal tento fenomén do pozornosti, tvrdil, že pyramídy 
môžu byť pozostatky po prieskumníkoch, ktorí sa preplavili cez Atlantik v 
dávnych časoch a ktorí mohli teoreticky utvoriť spojenie s predkolumbovskými 
civilizáciami v Amerike.  
Keďže pôvodní obyvatelia Kanárskych ostrovov boli svetlovlasí a bradatí, bolo 
možné, argumentoval Heyerdahl, že dlho pred 15. storočím sa ľudia 
rovnakého pôvodu ako tí, ktorí sa usadili na Kanárskych ostrovoch, tiež 
preplavili tou istou cestou po Kanárskom prúde, ktorou sa neskôr do Ameriky 
doplavil aj Krištof Kolumbus.  
Táto teória bola sformovaná na základe slávnej Heyerdahlovej expedície 
„Ra“, v ktorej dokázal, že bolo možné preplávať Atlantik na egyptských 
trstinových lodiach.  
V skutočnosti boli Kolumbovým východzím bodom Kanárske ostrovy – na 
ostrove Gomera (ostrov vedľa Tenerife) získal zásoby jedla a vody. 
Guanchovia na Tenerife v roku 1492 nedovolili Kolumbovi vylodiť sa na ich 
ostrove – nezapôsobil na nich fyzický vzhľad bradatých Európanov, ktorí 
vyzerali ako Guanchovia samotní.  
Keď Kolumbus a Európania, ktorí ho nasledovali, pristáli v Amerike, boli vítaní 
a spočiatku aj uctievaní ako bohovia, keďže bezbradí Indiáni, na ktorých 
narazili, verili, že Španieli patrili k rovnakému rodu ako legendárni zakladatelia 
ich civilizácie, bradatí muži spoza Atlantického oceánu.  
Vzhľadom na aztécke a olmécke (stredoamerickí Indiáni) mýty a legendy, ich 
boh – Quetzalcoatl – vykazoval nordické črty (farba očí, vlasov a brada). 
Tento boh prišiel spoza mora a naučil Indiánov pestovať kukuricu a stavať 
budovy.  



Skutočne je zaznamenaná podobnosť medzi stupňovitými pyramídami 
nájdenými na Kanárskych ostrovoch a tými v Strednej a Južnej Amerike, ktorá 
silne naznačuje, že išlo o ďalšiu veľkú stratenú bielu migráciu – tentokrát do 
Strednej a Južnej Ameriky, možno dokonca ešte tisíc rokov pred Kolumbom.  

 
Hore: poloha Kanárskych ostrovov a trasa 
Kanárskeho prúdu do a späť z Ameriky. 
Existencia červenovlasých Guanchov na 
Kanárskych ostrovoch, daná do súvisu s 
predkolumbovskými červenovlasými 
múmiami nájdenými v Južnej Amerike a 
podobnosťou stavebného štýlu pyramíd 
naznačuje, že bieli pravdepodobne použili 
Kanársky prúd na prekonanie Atlantiku, 
zrejme medzi rokmi 2 000 – 500 pnl. 
Kolumbus sám použil Kanársky prúd, keď 
vyrážal z Kanárskych ostrovov pri svojej 
prvej ceste cez Atlantik. 

Existujú tiež jasné dôkazy z Mexickej strany Atlantického oceánu, že bieli – 
bieli s blond vlasmi – dosiahli tú časť sveta dlho pred španielskymi 
prieskumami na konci 15. stor.  
Dole je predkolumbovská nástenná maľba, ktorá je v Chráme bojovníkov, 
Chichen Itza, na východnom pobreží Mexika. Prvý obrázok ukazuje bielych 
väzňov po zajatí domorodcami s tmavou kožou a druhý ukazuje obetovanie 



bieleho muža s dlhými blond vlasmi niebielymi. Je dôležité si uvedomiť, že 
tieto maľby boli vyhotovené PREDTÝM, ako sa Krištof Kolumbus doplavil do 
Ameriky v roku 1492.  

 

 
Nástenná maľba hore bola zrekonštruovaná ako skutočná scéna (fotka nižšie) a je 
vystavená v Parque Etnografico, múzeu založenom na Kanárskych ostrovoch pri 
pyramídach, ktoré je tiež otvorené pre verejnosť. 

 

Zmiznutie GuanchovZmiznutie GuanchovZmiznutie GuanchovZmiznutie Guanchov    

Guanchské artefakty ako jaskynné maľby, hrobky, hradby z kameňa a malty, 
rozbitá keramika a iné predmety dennej spotreby sa na ostrove vyskytujú v 
hojnom počte. Podobné nálezy boli objavené aj na africkom kontinente – 
obzvlášť v Maroku, čo naznačuje, že v istom období sa Guanchovia dostali aj 
cez more do Afriky.  



Tam sa začali miešať s arabskými a inými nebielymi rasovými typmi. Tento 
proces má zrejme za následok ojedinelé záblesky blond vlasov a svetlých očí 
medzi berberským obyvateľstvom severozápadnej Afriky, ktoré sú znateľné až 
dodnes.  
Pyramídy a iné budovy na ostrovoch boli podľa všetkého postavené vyspelým 
ľudom – do času španielskej invázie však Guanchovia zjavne stratili väčšinu 
svojho civilizovaného vzhľadu a v španielskych záznamoch stojí, že boli 
napadnutí nahými kmeňmi, ktoré im niekedy spôsobili vážne vojenské 
porážky. Až v roku 1496 Španieli nakoniec porazili posledných Guanchov.  
Príchod bielych Španielov v polovici 14. storočia zavŕšil pohltenie zvyšných 
nordických Guanchov do populácie nových usadlíkov. Zvyšky vysokých, 
modrookých ľudí s blond vlasmi sa sčasti zachovali a stále môžu byť 
spozorované u mnohých jednotlivcov na ostrove. Čo sa týka kultúry, 
guanchská civilizácia úplne zanikla pod náporom importovanej európskej 
kontinentálnej kultúry, takže Kanárske ostrovy ostávajú španielskym územím 
až dodnes.  
 

Kapitola 7: Blízky východ Kapitola 7: Blízky východ Kapitola 7: Blízky východ Kapitola 7: Blízky východ –––– bieli zaplavení bieli zaplavení bieli zaplavení bieli zaplavení    

Rasové Rasové Rasové Rasové zloženie pôvodných obyvateľov Blízkeho východu, ktoré sa rozkladá zloženie pôvodných obyvateľov Blízkeho východu, ktoré sa rozkladá zloženie pôvodných obyvateľov Blízkeho východu, ktoré sa rozkladá zloženie pôvodných obyvateľov Blízkeho východu, ktoré sa rozkladá 
od Turecka po súčasný Irán, vrátane území dnes známych ako Irak, Sýria, od Turecka po súčasný Irán, vrátane území dnes známych ako Irak, Sýria, od Turecka po súčasný Irán, vrátane území dnes známych ako Irak, Sýria, od Turecka po súčasný Irán, vrátane území dnes známych ako Irak, Sýria, 
Libanon, Palestína a Egypt, bolo okolo roku 4 000 pnl. predominantne Libanon, Palestína a Egypt, bolo okolo roku 4 000 pnl. predominantne Libanon, Palestína a Egypt, bolo okolo roku 4 000 pnl. predominantne Libanon, Palestína a Egypt, bolo okolo roku 4 000 pnl. predominantne 
pôvodné biele mediteránne s roztrúsenými skupinampôvodné biele mediteránne s roztrúsenými skupinampôvodné biele mediteránne s roztrúsenými skupinampôvodné biele mediteránne s roztrúsenými skupinami protonordikov a i protonordikov a i protonordikov a i protonordikov a 
alpíncov.alpíncov.alpíncov.alpíncov.  
Títo pôvodní bieli obyvatelia boli posilnení príchodom veľkých skupín 
nordických Indoeurópanov, ktorí sa do tejto oblasti začali šíriť zo svojej 
prastarej domoviny v južnom Rusku po roku 3 000 pnl.  
Okrem týchto ľudí v histórii Blízkeho východu zohrala významnú úlohu aj 
ďalšia skupina – národy rozprávajúce semitskými jazykmi (toto zoskupenie 
zahŕňa široký záber ľudí, vrátane skupín známych v histórii ako starovekí 
Židia a Arabi). Títo Semiti sa nakoniec stali prevažujúcou skupinou na 



Strednom východe, dostávajúc sa do pôvodne bielych území ako pracovná 
sila, obchodníci, imigranti a vojenskí podmanitelia.  

 

Mapa oblasti, ktorou sa zaoberá táto kapitola: takmer každá krajina tu zobrazená bola vystavená 
nájazdom indoeurópskych nordikov, ktorí potom založili biele civilizácie, aby boli neskôr zaplavení 
masou Semitov, mongoloidov a Hamitov (zmiešané národy), ktorí k nim prišli za prácou ako otroci 
alebo ako bežní pracovníci. 



Z rasového hľadiska je potrebné si uvedomiť, že ani 
mediteránci, ani semiti už viac vo svojej prapôvodnej 
forme neexistujú. Aj keď si udržali niektoré telesné 
charakteristiky, obe tieto skupiny sa počas priebehu 
dejinného vývoja Stredného východu v podstatnej 
miere miešali medzi sebou a s ďalšími rasovými 
skupinami.  
Je tiež hodné zaznamenať, že hoci existoval semitský 
rasový typ, pri používaní pojmu „semitský“ vzniká 
zmätok.  
Keď sa spomína slovo „Semita“, veľmi často sa 
predpokladá, že sa rozpráva o Židoch – toto je však 
nesprávna domnienka. Židia prastarých časov boli 
čisto semitským národom národom (z rasového 
hľadiska – pozn. prekl.), zatiaľ čo dnes sú zmiešaninou 
obrovského množstva rás, od čiernej cez všetky biele 
rasové podskupiny, čiže by bolo úplne nesprávne 

označovať súčasných Židov za čistých semitov.  
Ak sa pod pojmom „Semita“ rozumejú semitsky rozprávajúce kmene, tie 
zahŕňali množstvo ďalších národov na Strednom východe, nielen Židov, čo 
platí aj dnes.  
(pozn. prekl. – autor vyjasňuje rozdiel medzi semitom v rasovom slova zmysle 
a Semitom ako príslušníkom národa rozprávajúceho niektorým zo semitských 
jazykov)  
Rovnako väčšina ostatných obyvateľov Stredného východu je dnes rasovo 
zmiešaná (hoci zväčša nemajú až takú veľkú prímes európskych rasových 
podskupín ako Židia), čo znamená, že dokonca aj na Strednom východe je už 
len minimum čistých „semitov“.  
História starovekého Stredného východu je vyplnená stáročiami bojov medzi 
bielymi a semitskými národmi, pričom obe tieto skupiny zakladali svoje 
civilizácie, ktoré boli následne prevalcované tými druhými, no často tiež 
rasovo príbuznými kmeňmi.  

 

Socha Gudeu, 
úradníka zo 
sumerskej provincie 
Lagaš, Tello, cca 2 
125 – 2 025 pnl. 
Všimnite si jasne biele 
charakteristiky. British 
Museum, London. 



Kontrola Mezopotámie po tisícročia kolísala medzi oboma týmito 
zoskupeniami a každá nová prichádzajúca invázia priniesla vlnu novej krvi a 
kultúry. Po dlhé obdobie boli biele kmene schopné udržať sa vo vyšších 
krajinách na severovýchode povodia riek Eufrat a Tigris, zatiaľ čo rôzne 
semitské kmene obsadzovali územia predtým Indoeurópanmi držaných 
oblastí na Blízkom východe.  
Ako výsledok tohto neustáleho križovania civilizácií v spoločnej zemepisnej 
oblasti sa rasové znaky týchto ľudí stávali viac a viac nejasnými a ku koncu 
tohto obdobia je stále namáhavejšie identifikovať jasné rasové skupiny. A 
nakoniec, zmiznutie rozličných rasových skupín v tejto oblasti viedlo k 
odovzdaniu pochodne civilizácie rasovo homogénnejším skupinám toho času 
– najprv do Egypta, potom do 
klasických civilizácií Grécka a 
Ríma.  

Vpravo: socha určená na náboženské oslavy sumerského božstva z roku cca 
3 000 pnl. v Tell Asmos, sumerskom provinčnom meste. Socha je 
pozoruhodná, pretože má modré oči – s vloženým lazuritom. Tento modrý 
drahokam bol Sumermi vysoko cenený. Dovážali ho až z 3 200 kilometrov 
vzdialeného zdroja v severnom Afganistane, ktorý bol jediným v oblasti. 
Modré oči sú znakom jedinečným bielej rase. 

Sumer: prvé biele osídlenieSumer: prvé biele osídlenieSumer: prvé biele osídlenieSumer: prvé biele osídlenie    

Územie medzi riekami Eufrat a Tigris je bežne nazývané úrodným 
polmesiacom pre blízkosť zásob čerstvej vody. Pomenovanie úrodný 
polmesiac je však nesprávne. Zrážky boli v tejto oblasti vždy zriedkavé a 
rozsiahle časti krajiny v skutočnosti tvorí suchá púšť (pozn. prekl. – úrodné 
pásmo okolo veľkých tokov je v skutočnosti pomerne úzke).  
Tento región nikdy nebol, v rozpore s rozšíreným mýtom, ideálnym územím 
na poľnohospodárstvo a sucho bolo len čiastočne zmiernené blízkosťou 
riečnych vôd. Napriek tomuto všetkému okolo roku 5 000 pnl. pôvodní bieli 
mediteránci a zopár raných nordických kmeňov (spolu známi ako Ubaidánci) 
založili prvé usadlosti v údolí riek Eufrat a Tigris.  

 



Tieto sídla sa postupne vyvinuli do najväčších miest tejto oblasti, ktorá leží v 
dnešnom Iraku.  

Druhý biely vpád, 3 250 pnl. Druhý biely vpád, 3 250 pnl. Druhý biely vpád, 3 250 pnl. Druhý biely vpád, 3 250 pnl. –––– počiatky Sumeru počiatky Sumeru počiatky Sumeru počiatky Sumeru    

Títo prvotní bieli boli podrobení novým bielym kmeňom, Sumermi, v roku 3 
250 pnl. Podľa tohto národa bolo pomenované celé priľahlé územie: Sumer. V 
nasledujúcich storočiach krajina hospodársky silnela a bohatla. Umenie, 
architektúra, remeslá a náboženské a etické myslenie prekvitali.  
Sumerský jazyk postupne v krajine získal vedúce postavenie a ich písomný 
systém – sumerské písmo, v ktorom obrázky predstavovali jednotlivé 
predmety, položil základy pre všetky písané jazyky tých čias.  

Hoci spočiatku bolo veľmi 
jednoduché – obrázok 
ryby predstavoval rybu 
atď. – tento písaný jazyk 
položil základy pre všetky 
piktografické jazyky, 
vrátane neskoršieho 
egyptského jazyka či 
sanskritu. Rané písmo sa 
do hlinených tabliet 
vyrývalo pomocou 
drevených klinov. V 
piktografickom písme sa 
neskôr vyvinuli aj znaky 
pre abstraktné výrazy ako 
„láska“, „ísť“ atď. 
Sumerské písmo 
dominovalo všetkým 
písomným formám 
niekoľko tisícročí, až 

pokým sa významnejšou nestala grécka abeceda.  

 

Hore: sumerská hlinená doštička, okolo 2 800 
pnl., je jedným z najstarších rozlúštiteľných 
dokumentov na svete. Rané písmo sa do 
hlinených tabliet vyrývalo pomocou drevených 
klinov. 



Od samotného začiatku sa v sídlach v Sumere vyskytovali zariadenia na 
spracovanie kovov (boli zruční najmä v spracovaní mede) a vozidlá s 
kolesami, v tom čase znamenie neobyčajnej technickej vyspelosti. 
Predpokladá sa, že koleso sa pôvodne rozvinulo z hrnčiarskeho kruhu, ktorý 
Sumeri, samozrejme, poznali tiež.  
Juhovýchod Sumeru ležal na Arabskom polostrove – pôvodnej domovine 
semitských národov. Pôvodní bieli boli čoskoro obkľúčení semitskými kmeňmi 
a počas niekoľkých storočí k nim semitskí prisťahovalci prenikali často ako 
lupiči, ale tiež ako mierumilovní usadlíci.  

Prvá semitská invázia: AkkadiPrvá semitská invázia: AkkadiPrvá semitská invázia: AkkadiPrvá semitská invázia: Akkadi    

Prvá z väčších semitských invázií sa odohrala v roku 2 335 pnl., kedy boli bieli 
Sumeri podrobení národom Akkadov. Okupácia semitských Akkadov viedla k 
založeniu nového kráľovstva, pomenovaného (neprekvapivo) „Kráľovstvo 
Sumeru a Akkadu“. Krátko po akkadskej invázii je zaznamenaný príchod 
prvých väčších skupín Židov do Sumeru.  
Nakoniec – po niekoľkých generáciách – sa semitské kmene začali miešať s 
pôvodným bielym osídlením a hoci tento proces nebol úplný, rozdiely medzi 
oboma zoskupeniami sa zmenšili. Miešanie rás v tejto oblasti viedlo k 
postupnému stúpaniu počtu zmiešaného obyvateľstva – trend, ktorý pokračuje 
až dodnes.  
Umelecké diela raných Babylončanov odhaľujú ich rasové zloženie – boli 
primárne mediteránnym národom, postupom času sa ale vplyv semitských 
cudzincov stal jasne viditeľným.  
Britskí antropológovia Dudley Buxton a Talbot Rice našli lebky medzi 
ľudskými pozostatkami vykopanými v sumerskom paláci v meste Kiš v 
Mezopotámii. Podobné lebky boli nájdené aj francúzskym antropológom H. V. 
Valloisom medzi pozostatkami zozbieranými v Sialk, ktoré leží na polceste 
medzi Teheránom a Isfahanom, na severovýchod od Kišu; v údolí rieky Indus 
R. B. S. Sewell a B. S. Guha zo Zoological Survey of India tiež našli podobné 
lebky: všetky boli zaradené k (dnes prakticky neexistujúcej) mediteránnej 
podskupine bielej rasy. (Race, John R Baker, Oxford University Press, 1974, 
strana 511)  



Sumerská civilizácia na vrchole Sumerská civilizácia na vrchole Sumerská civilizácia na vrchole Sumerská civilizácia na vrchole –––– po prvej indoeurópskej invázii po prvej indoeurópskej invázii po prvej indoeurópskej invázii po prvej indoeurópskej invázii    

Kráľovstvo Sumeru a Akkadu potom padlo pod prvou indoeurópskou inváziou, 
ktorá bola podľa všetkého krutá. Keltský kmeň známy ako Guti na Blízkom 
východe dobyl Kráľovstvo Sumeru a Akkadu po približne 100 rokoch jeho 
existencie – okolo roku 2 2000 pnl.  
Guti dobyli a zničili zmiešanú semitsko-mediteránnu kultúru Sumeru a Akkadu 
a založili svoju vlastnú vládu a civilizáciu. Čoskoro sa ich provincie tiahli až k 
Stredozemnému moru.  
Gutská invázia odštartovala nový rozvoj sumerskej civilizácie – práve po 
tomto vpáde dosiahla sumerská civilizácia jeden zo svojich vrcholov. Tento sa 
vyznačoval:  

• úplne prvým písomným zákonníkom na svete, ktorý stále existuje a je 
datovaný do roku 2 095 pnl.;  

• zostrojením veľkých sumerských pyramíd – zikkuratov (najslávnejší z nich je 
v sumerskom meste Ur a bol postavený v roku 2 100 pnl.), ktoré slúžili ako 
chrámy a verejné centrá a z ktorých mnohé stoja až dodnes; a  

• vybudovaním komplexu kanálových priehrad a vodných ciest, ktoré 
zavlažovali 
poľnohospodá
rske sídla 
popri riekach.  

Po niekoľkých 
generáciách boli 
Guti samotní 
pohltení širšou 
sumerskou 
populáciou, ktorej 
veľké mestá a 
bohatstvo slúžili ako 
magnet pre okolité semitské kmene. Pomaly, ale isto začal narastať počet 
Semitov prichádzajúcich do Sumeru ako kupci, pracovníci alebo otroci, v 
dôsledku čoho sa časom vytvorila zmiešanina mediteráncov, Semitov a 
Indoeurópanov. Toto sa veľmi jasne dokázalo z nálezov pohrebísk a 

 

Hore: hlavný zikkurat v meste Ur, Mezopotámia, 
postavený okolo roku 2 100 pnl., krátko po prvej väčšej 
indoeurópskej invázii. Táto budova mala tvar stupňovitej 
pyramídy. 



umeleckých diel z tohto obdobia, kde je možné nájsť široký záber rasových 
typov.  

Druhá indoeurópska invázia: AmoritiDruhá indoeurópska invázia: AmoritiDruhá indoeurópska invázia: AmoritiDruhá indoeurópska invázia: Amoriti    

V roku 2 000 pnl. bol región opäť napadnutý ďalším indoeurópskym národom, 
Amoritmi, ktorí so sebou priniesli novú vlnu nordickej krvi pre obyvateľstvo 
celej oblasti.  
Amoriti pôvodne prenikli na Stredný východ cez Balkán a obsadili Palestínu, 
pričom sa do istej miery zmiešali so židovskými kmeňmi, ktoré si podmanili. 
Je predmetom dohadov, koľko semitských (teda tmavších) telesných znakov 
prebrali do roku 2 000 pnl., ale pravdepodobne nie veľa, pretože Egypťania 
ich ešte po nejakých 700 rokoch po tom, čo napadli Sumer, opisovali ako 
svetlovlasých a modrookých.  
(pozn. prekl. – Jazyk Amoritov väčšina vedcov identifikuje ako semitský, autor 
opäť hovorí o rase, nie o jazykovej skupine)  

Vľavo: hlava bielej ženy z Uruku, Sumer, cca 3 
500 pnl., v súčasnosti v Irackom múzeu, 
Bagdad. 

Sumerská kultúra Sumerská kultúra Sumerská kultúra Sumerská kultúra –––– matematika a literatúra matematika a literatúra matematika a literatúra matematika a literatúra    

Sumerské náboženstvo malo štyri hlavné 
božstvá – bohov stvoriteľov – s menami: Anu, 
pán neba; Ki, bohyňa zeme; Enlil, pán povetria a 
Enki (neskôr známy ako Ea), boh vody. 
Existovali traja bohovia oblohy: Nanna (ktorý sa 

nazýval aj Sin), boh mesiaca; Utu (tiež známy ako Šamaš), boh slnka a 
Innana (neskôr známa ako Ištar), kráľovná nebies, ktorá bola aj bohyňou 
lásky, plodnosti a vojny.  
Sumeri mali vysoko vyvinutý matematický systém s tabuľkami pre násobenie, 
delenie a dokonca pre druhú a tretiu odmocninu. Ovládali aj umenie 
geometrie.  

 



Najslávnejšie zachované literárne dielo z tohto obdobia je „Epos o 
Gilgamešovi“, fiktívny príbeh starého kráľa mestského štátu Uruk, ktorý sa 
vydá hľadať nesmrteľnosť. Obsahuje aj kapitolu o potope sveta a je jasným 
predchodcom kresťanských a židovských príbehov o Noem a biblickej potope 
zo Starého zákona.  

Babylon a ChammurapiBabylon a ChammurapiBabylon a ChammurapiBabylon a Chammurapi    

Chaos spôsobený vpádom Amoritov trval do roku 1 763 pnl., kedy povstal 
schopný a silný kráľ a opäť zjednotil obyvateľstvo. V tomto období vystúpilo do 
popredia mesto Babylon a oblasť v jeho okolí sa stala známa ako Babylonia.  
Prvý kráľ Babylonu – ten, ktorému sa podarilo zastaviť zmätok a zjednotiť 
všetky kmene do národa – niesol meno Chammurapi.  



 

 

Hore vľavo: Chammurapiho zákonník, 1 750 pnl. Jeho znenie sa zachovalo 
neporušené na tejto stéle, ktorá sa v súčasnosti nachádza v múzeu Louvre 
v Paríži. Na vrchu stély je obrázok kráľa pred Šamašom, bohom slnka, ktorý 
bol aj bohom spravodlivosti. Úvod k zákonníku je priamo pod obrázkami, v 
ktorých Chammurapi prehlasuje, že prišiel vládnuť nad „tmavovlasými 
ľuďmi“. Jeho 282 paragrafov (doplnených neskôr, pôvodný text ich 
neobsahoval – pozn. prekl.) sa zaoberá zločinmi proti iným ľuďom a 



majetku, rozpormi ohľadom pôdy, obchodom, pokutami, službami a rodinou. 
Niektoré z trestov sa dnes zdajú kruté, ale celkove zákony predstavujú 
obraz dobre usporiadanej spoločnosti, ktorá žila podľa predpísaných noriem 
a ponúkala ochranu všetkým jej občanom. Vedľa je detail zo stély ukazujúci 
veľkého nordického kráľa Chammurapiho z profilu. Jeho rasové znaky sú 
jasné z tohto zobrazenia vyhotoveného počas jeho života. 

Kráľ Chammurapi sa stal najznámejší svojím zákonníkom z roku 1 750 pnl., 
ktorý je často, ale nesprávne, považovaný za prvý písaný zákonník na svete 
(v skutočnosti bol aspoň druhý, po zákonníku vytvorenom skoršími bielymi 
Sumermi). Chammurapiho zákonník bol vytesaný do kameňa a vystavený vo 
všetkých veľkých mestách. Až do dnešného dňa je považovaný za otca 
všetkých písaných zákonníkov na svete.  
Hoci niektoré zákony samotné pôsobia veľmi kruto vzhľadom na súčasné 
myslenie (trest smrti sa v nich vyskytuje vyše 30 krát), prológ k 
Chammurapiho zákonníku nepochybne predstavuje fascinujúci náhľad do 
konfliktu medzi semitským a indoeurópskym obyvateľstvom oblasti.  
V prológu Chammurapi oznamuje, že prišiel „vládnuť nad čiernovlasými 
ľuďmi“ a je označovaný tiež za „bieleho kráľa“ a „bieleho vladára“, so zjavnou 
narážkou ne jeho rasu.  
V pôvodnom predslove k Chammurapiho zákonníku, ktorý bol vytesaný do 
kameňa a existuje dodnes, sa píše:  

„Chammurapi, povýšený princ, ktorý sa bál Boha, ktorý krajine 
prinesie vládu práva a poriadku, zničí zlých a škodcov a zaručí, aby 
silný nevládol nad slabým; bude vládnuť nad čiernohlavými ľuďmi 
tak ako Šamaš a osvetlí krajinu pre lepšiu budúcnosť ľudstva...“  

„Chammurapi, princ, povolaný Belom som, prinášajúci bohatstvo a 
pokrok, ...obohatil som Ur; ...biely kráľ, ...mocný, ktorý znova založil 
základy Sippary ... pán, ktorý priniesol nový život Uruku, ktorý 
priniesol hojnosť vody svojim obyvateľom ...biely, vladár, ktorý 
prenikol tajomstvom jaskyne banditov...“ 



(Podľa: L. W. King, The Eleventh Edition of the Encyclopedia Britannica, 
1910. Ďalšie preklady Chammurapiho zákonníka môžu byť nájdené v: The 
Code of Hammurabi, R. F. Harper, University of Chicago Press, 1904.)  
Hoci Chammurapi samotný bol jasne potomok jedného z nordických kmeňov 
a nie jeden z „čiernovlasých ľudí“, čo vyplýva z jeho zákonníka, v tomto čase 
sa už veľká časť populácie stala jednoznačne semitskou, keďže vlny 
imigrantov sa valili z arabskej domoviny na Arabskom polostrove, lákané 
bohatstvom ohromných sumerských miest.  
Zakladajúc na technologických a kultúrnych výdobytkoch Sumerov 
Babylončania udržovali komplexný systém kanálov, priehrad, násypov a 
nádrží, skonštruovaný pôvodnými bielymi obyvateľmi.  
Ako ukážka významu, ktorý Babylon nadobudol, slúži napríklad fakt, že až 
dodnes čierne rastafariánske hnutie označuje všetky biele civilizácie ako 
„Babylon“. Tretia indoeurópska invázia: Kasiti a Chetiti – udevedie vozu ako 
dopravného a bojového prostriedku.  

Tretia indoeurópska invázia: Kasiti a Chetiti Tretia indoeurópska invázia: Kasiti a Chetiti Tretia indoeurópska invázia: Kasiti a Chetiti Tretia indoeurópska invázia: Kasiti a Chetiti –––– uvedenie vozu ak uvedenie vozu ak uvedenie vozu ak uvedenie vozu ako dopravného o dopravného o dopravného o dopravného 
a bojového prostriedku.a bojového prostriedku.a bojového prostriedku.a bojového prostriedku.    

Babylon bol potom napadnutý novými vlnami Indoeurópanov a Indoárijcov, 
pričom niektorí z nich boli na ceste do Indie: do roku 1 595 pnl. Kasiti a Chetiti 
dobyli rozsiahle územia oblasti.  
Pod vládou Kasitov, ktorá trvala ďalších 450 rokov, sa Babylonia stala 
významnou silou na Blízkom východe. Kasiti boli zrejme prvým národom, 
ktorý použil dvojkolesové vozy na boj – zručnosť neskôr prebratá prakticky 
každým ďalším národom na Blízkom východe a v Európe. Samotná jazda na 
koni pochádza od indoárijských kmeňov v dnešnom Iráne (zvykne sa tiež 
hovoriť, že kôň bol zdomácnený na pláňach nad čiernym morom, na území 
dnešnej Ukrajiny, okolo roku 4 000 pnl., kde v tom čase sídlili 
Praindoeurópania – pozn. prekl.).  

Semitské obyvateľsSemitské obyvateľsSemitské obyvateľsSemitské obyvateľstvo narastá tvo narastá tvo narastá tvo narastá –––– Židia do zajatia Židia do zajatia Židia do zajatia Židia do zajatia    



V tomto čase už počet semitov v oblasti dosahoval obrovské číselné 
proporcie. Táto rovnováha bola posunutá ešte viac s obnovenou semitskou 
inváziou, ktorá začala v 9. storočí, kedy sa Chaldejcom podarilo podrobiť si 
celú oblasť.  
Hoci bol sám Semita, získal si chaldejský kráľ Nabuchodonozor (ktorý sa stal 
panovníkom v roku 604 pnl.) slávu privedením niekoľkých tisícov Židov do 
zajatia v Babyolone.  

Sýria Sýria Sýria Sýria a Chetitia Chetitia Chetitia Chetiti    

Indoárijský kmeň Chetitov 
okolo roku 2 000 pnl. založil 
na území dnešného Turecka 
svoju ríšu po tom, čo sa 
vydal na juhozápad z 
pôvodnej nordickej domoviny 
v južnom Rusku.  
V roku 1 700 pnl. sa 
chetitské armády začali tlačiť 
na juh, obsadzujúc Sýriu a 
Mezopotámiu, čím 
napomohli zničeniu 
Babylonie v roku 1 600 pnl. 
Na svojom vrchole Chetitská 
ríša siahala od Čierneho mora po Sýriu.  
Dobytím Sýrie Chetiti odňali Egyptu jednu z jeho kolónií a egyptský faraón 
Ramzes II. zaútočil na Chetitov zo základní v Palestíne v roku 1269 pnl. 
Chetiti však Ramzesa porazili (resp. výsledok bol deštrukčný pre obe strany – 
pozn. prekl.) a nasledovala mierová zmluva, podľa ktorej si mohli ponechať 
Sýriu.  
Chetiti boli tiež prvým národom, ktorý sa v tejto oblasti venoval spracovaniu 
železa a sú známi aj požičiavaním si rozsiahlych častí zákonov od 
porazených Babylončanov. Toto bol jeden z kľúčových významov Chetitov pre 
históriu – zobrali mnoho z mezopotámskej kultúry a rozšírili ju do Malej Ázie 

 

Hore: asýrske jednotky prenasledujú Semitov. 
Výjav z paláca Aššurbanipala v Ninive, Asýria, 
cca 645 pnl. Všimnite si, že zatiaľ čo Semiti sú 
zobrazení jazdiaci na ťavách, Asýrčania sú 
zobrazení ako jazdci na koňoch. British 
Museum, London. 



(Turecka) a dokonca aj k raným Grékom. Týmto spôsobom sa mnohé zo 
znalostí nadobudnutých v mezopotámskej kultúre dostali do krajín ležiacich 
na západe.  
V roku 1 500 pnl. sa Chetiti, rovnako ako mnohé iné indoeurópske kmene (a 
tiež semiti) začali miešať s ostatnou populáciou oblasti, čím sa v konečnom 
dôsledku vytvorilo súčasné obyvateľstvo Blízkeho východu – neurčitá 
zmiešanina bielych, semitských, čiernych a dokonca mongoloidných rás.  
Takto oslabená ríša Chetitov zanikla, rozdrvená ďalšími vlnami indoárijských 
nájazdníkov – Asýrčanov – zo severu.  
Po páde Chetitskej ríše v roku 1 200 pnl. už neexistovala žiadna sila schopná 
ovládnuť Blízky východ a po nasledujúcich približne 500 rokov rozkvitalo 
niekoľko samostatných štátov.  

Židovská nenávisť voči FilištíncomŽidovská nenávisť voči FilištíncomŽidovská nenávisť voči FilištíncomŽidovská nenávisť voči Filištíncom    

Na dôvažok k celému tomuto zmätku, okolo roku 1 400 pnl. nová vlna migrácií 
zmenila tvár prakticky celej západnej Ázie. Z Balkánskeho polostrova sa 
rozšírila skupina indoeurópskych kmeňov, ktorá sa súhrnne stala známa ako 
„morské národy“. Tieto rozdrvili Chetitskú ríšu v Turecku a spustili útoky na 
Sýriu, Palestínu a Egypt samotný. Patrili medzi nich aj Filištínci.  
Tento indoárijský kmeň, ktorý výraznou mierou prispel k pádu Chetitskej ríše, 
si podrobil rozsiahle územia Stredného východu, vrátane dnešnej Palestíny 
(odtiaľ aj pôvod názvu tejto krajiny) a nakoniec aj samotný Babylon.  
Filištínci zaviedli, podľa všetkých záznamov krutú, nadvládu nad Semitmi pod 
ich kontrolou, čo viedlo k fanatickej nenávisti voči Filištíncom zo strany 
podrobených židovských kmeňov. Táto nenávisť bola prenesená aj do 
židovského náboženstva v Palestíne, judaizmu.  
Nenávisť voči Filištíncom sa vyvinula až do takého bodu, kedy aj dnes každý, 
kto bol kresťansky vychovávaný, vie, že nazvať niekoho Filištíncom je urážka, 
hoci osoba používajúca toto slovo ani nemusí vedieť, kým vlastne Filištínci 
boli.  
Používanie frázy „Filištínec“ zaujímavým spôsobom ilustruje židovský pôvod 
kresťanstva.  



Feničania Feničania Feničania Feničania –––– poprední obchodníci svojho času poprední obchodníci svojho času poprední obchodníci svojho času poprední obchodníci svojho času    

V tomto čase v oblasti Blízkeho východu vyrástlo niekoľko ďalších menších 
bielych civilizácií, z ktorých každá svojím spôsobom prispela k rozvoju a 
pokroku kultúry. Medzi nimi boli aj Feničania, ktorí sa obchodom dostali do 
pozície silného národa v Stredozemnom mori. Ich domovské územie bolo v 
dnešnom Libanone, oblasť, ktorú obývali už v roku 2 700 pnl.  
Hoci boli pôvodne mediteránnym národom, sú dôkazy, ktoré naznačujú, že 
počas ich pobytu v Libanone získali isté množstvo semitskej krvi, keďže dlhý 
čas boli ovládaní Hebrejcami.  
Feničania boli však následne ovládaní aj Egypťanmi a Chetitmi a v tomto 
čase vykazovali znaky nordikov, mediteráncov a semitov. Feničania boli v 
tomto čase teda zmiešaninou starých Európanov, Indoeurópanov a semitsky 
rozprávajúcich ľudí.  
Feničanom je pripisovaná zásluha vytvorenia dnešnej abecedy – toto tvrdenie 
je však mierne prehnané. Feničania prebrali semi-alfabetické písmo vyvinuté 
Egypťanmi a používali ho na účely svojho obchodu. Táto základná abeceda 
bola neskôr prevzatá Grékmi a prepracovaná na grécke písmo.  
Z tohto gréckeho písma sa potom v priebehu dlhého času vyvinula dnešná 
abeceda. Feničania si teda prinajlepšom môžu nárokovať pozíciu ohnivka v 
reťazi procesu vývoja súčasnej abecedy.  
Feničania sa stali známi ako obchodníci, zakladajúc sídla po celom pobreží 
Stredozemného mora vrátane Apeninského a Pyrenejského polostrova. V 
roku 800 pnl. Feničania založili Kartágo v dnešnom Tunisku, presne naproti 
najjužnejšiemu cípu Apeninského polostrova (Talianska). Kartágo bolo 
obývané veľkým počtom rozličných národov, ale až do čias vojen s Rímom si 
udržalo svoje predominantne mediteránno-nordické rasové zloženie.  
Najslávnejší kartáginský vojenský vodca, Hannibal, ktorý bol po mnohé roky 
postrachom Ríma, bol nordický rasový typ, pochádzajúci zo vznešeného 
kartáginského rodu. Hoci Kartágo bolo nakoniec zničené Rimanmi, udržalo sa 
dlhšie než fenické mestá v Libanone, ktoré boli vyplienené (a zrovnané so 
zemou) v roku 750 pnl. novými indoeurópskymi útočníkmi, Asýrčanmi.  



Asýrska ríša Asýrska ríša Asýrska ríša Asýrska ríša –––– prvý  prvý  prvý  prvý 
poštový systém na svetepoštový systém na svetepoštový systém na svetepoštový systém na svete    

Ďalšia obrovská ríša na 
Strednom východe bola 
tiež založená pôvodnými 
Indoárijcami – Asýrčanmi 
(slovo asýrsky je zrejme 
skomolenina slova 
árijský), ktorí zo svojej 
základne v dnešnej Sýrii 
podnikali početné výpady 
– zmocnili sa Babyonu (v 
roku 910 pnl.), v roku 722 
pnl. obsadili Palestínu a v 

roku 671 pnl. sa ich ríša rozkladala až po deltu rieky Níl.  
Asýrčania, rovnako ako Chetiti, boli majstrami v spracovaní železa (zručnosť, 
ktorá sa šírila s indoárijskými inváziami). Vďaka tomu mali významnú výhodu 
oproti svojim nepriateľom.  
Asýrsky kráľ Aššurbanipal bol vzdelaný muž a údajne mal aj knižnicu – 
pravdepodobne ju získal vyrabovaním sumerských a babylonských diel – s 22 
000 hlinenými doštičkami vo významnom meste Khorsabad.  
V Asýrskej ríši bola ako prvá na svete vybudovaná celoštátna cestná sieť a 
tiež zriadený poštový systém. Asýrčania nepochybne vyvinuli prvý súvislý 
administratívny systém štátnej správy, ktorý sa stal vzorom pre mnohé iné 
civilizácie.  
V polovici 7. stor. pnl. začala Asýrska ríša upadať, oslabená neustálym 
rozkladom pôvodnej rasovej homogenity pribúdajúcim miešaním so stále 
narastajúcim počtom semitov v oblasti.  
Nakoniec Asýrčanov, ktorí už boli sami zväčša zmiešanej rasy, zvrhlo 
niekoľko susediacich indoeurópskych kmeňov (Peržania, Médi a Skýti) a v 
roku 612 pnl. bolo asýrske hlavné mesto, Ninive, zničené.  

 

Hore: židovský kráľ Jehu (kľačiaci) vzdáva hold 
asýrskemu panovníkovi Šalmanezerovi III., cca 
841 pnl. 



Po páde Asýrčanov na Strednom východe ostali štyri menšie sily – Médi, 
Peržania, Lýdi a Chaldejci.  
Všetky okrem poslednej menovanej skupiny boli ešte v tomto štádiu stále 
väčšinovo biele, čo sa týka rasového zloženia, aj keď veľké – a neustále sa 
zvyšujúce – množstvo semitov, Arabov a dokonca mongoloidov prenikalo do 
ich spoločností. Tieto kultúry teda môžu byť zaradené medzi posledné 
väčšinovo biele civilizácie v oblasti Stredného a Blízkeho východu – netrvalo 
dlho a rasové zloženie tohto regiónu sa čoskoro posunulo v prospech 
nebielych a zmiešaných rás. A väčšina dedičstva starých civilizácií zmizla s 
ich pôvodnými bielymi tvorcami – tento jav sa odohral po celom Blízkom 
východe.  

MédiMédiMédiMédi    

Národ známy ako Médi založil svoju vlastnú ríšu na východ od Asýrie, južne 
od Kaspického mora – v dnešnom Iráne. Médi zohrali dôležitú úlohu pri páde 
Asýrie, neskôr, v roku 550 pnl., však boli zvalcovaní svojou bývalou kolóniou, 
Perziou.  
Ako mnohé iné indoeurópske civilizácie tejto oblasti museli Médi nielen 
zápasiť s miestnym zmiešaným semitsko-bielym obyvateľstvom, ktoré voči 
nim neprestajne agitovalo, ale aj s ďalšími indoeurópskymi útočníkmi 
prenikajúcimi zo severu.  
Najvýznamnejší z týchto nových nájazdníkov boli nordickí Skýti, ktorí ako prví 
použili v boji jazdectvo. Skýti dobyli územie dnešnej Palestíny v 7. stor. pnl. a 
dodnes v tejto oblasti možno spozorovať niektorých z ich svetlovlasých a 
svetlookých potomkov medzi miestnymi Drúzmi v Libanone. Nakoniec Médi a 
Skýti spojili svoje sily dohromady a spoločne zvrhli Asýrčanov dobytím ich 
hlavného mesta Ninive v roku 612 pnl.  
Ďalší indoeurópsky národ pod menom Mushki, ktorý sa usadil vo východnej 
Anatólii, sa zase stal stálou hrozbou Asýrie na severovýchode.  

Perzia: pôvodná indoeurópska civilizáciaPerzia: pôvodná indoeurópska civilizáciaPerzia: pôvodná indoeurópska civilizáciaPerzia: pôvodná indoeurópska civilizácia    



Vodcovia Perzie sami seba nazývali Árijcami. Dárius Veľký, kráľ Perzie (521 – 
486 pnl.), prehlasuje na nápise v Naqsh-e-Rostam (blízko dnešného Shirazu, 
Irán): „Som Dárius, Veľký Kráľ, ..., Peržan, syn Peržana, Árijec, árijského „Som Dárius, Veľký Kráľ, ..., Peržan, syn Peržana, Árijec, árijského „Som Dárius, Veľký Kráľ, ..., Peržan, syn Peržana, Árijec, árijského „Som Dárius, Veľký Kráľ, ..., Peržan, syn Peržana, Árijec, árijského 
pôvodu...“pôvodu...“pôvodu...“pôvodu...“  

 

 

Hore: detail frízy na 
glazovaných tehlách 
ukazujúci perzského vojaka, 
zo Sús, počas vlády Dária I., 
522 – 486 pnl. Všimnite si 
sfarbenie očí.  

Vystavené v múzeu Louvre, 
Paríž. 

Hore: palác v Perzepolise, Perzia. Dvojité 
schodisko, ozdobené reliéfmi, viedlo do 
veľkolepej návštevnej sály, kde perzskí panovníci 
prijímali zahraničných vyslancov a hodnostárov. 
Perzepolis bol postavený počas vlády Dária a 
jeho nástupcu Xerxesa (cca 400 pnl.). Dnes je 
ruinou, keďže pôvodní Peržania sa vytratili. 

Iránska plošina bola okolo roku 1 500 pnl. osídlená indoeurópskymi kmeňmi, 
z ktorých najvýznamnejší boli Médi, obývajúci jej severozápadnú časť a 
Peržania. Peržania dlho žili pod nadvládou Médov, až pokým na perzský trón 
v roku 550 pnl. nenastúpil Peržan Kýros Veľký. Zvrhol médskych vládcov, 



dobyl susedné kráľovstvá (vrátane Babylonie v roku 539 pnl.) a založil 
Perzskú ríšu ako vedúcu silu Stredného východu.  
Kýros sa snažil byť benevolentným vládcom. V Sumeri povolil ponechanie 
tamojšieho náboženstva, zatiaľ čo v Jeruzaleme zahájil prestavbu židovského 
chrámu. Výsledkom jeho snáh bolo, že ríša pozostávala z rozličných skupín 
národov, čo v konečnom dôsledku viedlo k jej pádu.  
Kýrov syn, Kambýzos II., rozšíril hranice perzskej vlády ešte ďalej dobytím 
(vtedy už z úplne zmiešanej rasy pozostávajúceho) Egypta v roku 525 pnl. 
Dárius I., ktorý na trón nastúpil v roku 521 pnl., posunul hranice Perzie na 
východ až po rieku Indus, dal zostrojiť kanál siahajúci od Nílu k Čiernemu 
moru a zreorganizoval celú ríšu, čím si vyslúžil titul Dárius Veľký.  
V rokoch 499 pnl. až 493 pnl. sa Dárius zaoberal rozdrvením povstania 
iónskych Grékov, ktorí žili pod perzskou nadvládou v Malej Ázii, a potom 
spustil represívnu kampaň proti Grékom podporujúcich vzbúrencov. Jeho 
jednotky boli katastrofálne porazené Grékmi v legendárnej bitke pri Maratóne 
v roku 490 pnl.  
Jeho nástupca, Xerxes I., sa tiež pokúsil poraziť Grékov, ale bol zase 
zmetený vo veľkej námornej zrážke pri Salamíne v roku 480 pnl. a v dvoch 
ďalších pozemných bitkách v nasledujúcom roku.  
Výboje perzského kráľa Xerxesa I. boli poslednými významnými snahami o 
rozšírenie územia Perzskej ríše – v tomto štádiu už boli árijské kmene do 
veľkej miery pohltené semitskými a ázijskými imigrantmi a ich homogenita sa 
začala rúcať.  



 

 

Vľavo hore: „Alexandrov sarkofág“, cca 310 pnl. Archaeologické 
múzeum, Istanbul. Tiež známy ako Sidonský sarkofág, podľa miesta, 
kde bol prvýkrát objavený.  
Vpravo: detail z tohto sarkofágu – perzský vojak, pôvodnou farbou 
namaľovaný so svetlými vlasmi a modrými očami. 

 

Hore: biele rasové znaky sú jasné z tejto „Hlavy 
mŕtveho Peržana“. Rímska kópia sochy z 
víťazného monumentu v Pergamone, cca 230 – 
220 pnl., Terme Museum, Rome. 

Zaratuštra a jeho vplyv na kresťanstvoZaratuštra a jeho vplyv na kresťanstvoZaratuštra a jeho vplyv na kresťanstvoZaratuštra a jeho vplyv na kresťanstvo    



Peržania vystavali širokú a veľmi kvalitnú cestnú sieť, aby si zabezpečili 
efektívne spravovanie svojej ríše, ale najviac známi sú pravdepodobne svojím 
náboženstvom – zoroastrizmom. Bolo založené prorokom Zaratuštrom a jeho 
základným konceptom bol nekonečný zápas dobrých a zlých nadprirodzených 
síl – táto predstava bola neskôr prebratá raným kresťanstvom a 
zakomponovaná do Nového zákona. (V Starom zákone nie je ani zmienka o 
nebe a pekle.)  

Indické vyobrazeIndické vyobrazeIndické vyobrazeIndické vyobrazenia Peržanov ako nordikov a zmiešaných rasových typovnia Peržanov ako nordikov a zmiešaných rasových typovnia Peržanov ako nordikov a zmiešaných rasových typovnia Peržanov ako nordikov a zmiešaných rasových typov    

V čase, keď grécky spisovateľ Xenofón velebil „krásne vysoké perzské ženy“ 
(počas 6. storočia pnl.), perzskí vyslanci do Indie boli na maľbách v 
Ajantských jaskyniach blízko Bombaja, ktoré existujú dodnes, vyobrazení so 
svetlou kožou, modrými očami a blond vlasmi alebo s tmavou kožou, modrými 
očami a svetlou bradou. (Ujflvy, L'Anthropologie, vol. ii., 1900.) Toto je prvý 
hmatateľný dôkaz toho, že sa indoeurópski Peržania začali miešať s tmavšími 
národmi z dobytých krajín.  
V štvrtom storočí bol tento trend taký rozšírený, že si už len veľmi málo ľudí z 
vládnucej vrstvy mohlo odvodiť čistý indoeurópsky pôvod. Nakoniec boli, už z 
obrovskej časti zmiešaní, Peržania zmetení novou bielou silou v tejto oblasti – 
indoeurópskymi Macedóncami pod vedením Alexandra Veľkého v sérii bitiek 
medzi rokmi 334 pnl. a 331 pnl.  

Bieli na Strednom východe potopení okolo roku 250 pnl.Bieli na Strednom východe potopení okolo roku 250 pnl.Bieli na Strednom východe potopení okolo roku 250 pnl.Bieli na Strednom východe potopení okolo roku 250 pnl.    

Pád Perzskej ríše značí zánik poslednej významnej bielej civilizácie na 
Blízkom východe. V tomto čase už prakticky všetky sídla na tomto území 
stratili akúkoľvek rasovú jednoliatosť, ktorú predtým mali a boli do väčšej 
alebo menšej miery spoločenstvami zloženými z palety zmiešaných rás, čím 
sa vytvorila široká škála a rôznorodá fyziognómia, ktorá je v tejto oblasti 
viditeľná až dodnes – mix semitov a pôvodných bielych mediteráncov.  
Od pádu Perzskej ríše teda Blízky východ prestal byť regiónom, ktorý bol 
väčšinovo obývaný ľuďmi, ktorí by o sebe mohli vyhlásiť, že sú bieli v 
pôvodnom rasovom zmysle slova. Napriek všetkému, aj v súčasnosti sa 



medzi Peržanmi (dnes nazývanými Iráncami) objavujú spätné genetické 
záblesky ich indoeurópskych predkov, rovnako ako aj na celom Blízkom a 
Strednom východe, od Indie, cez Afganistan, Irak, Irán, Sýriu, Libanon a 
dokonca aj v Palestíne. Dnešné pomenovanie pre Perziu – Irán – je tiež 
odvodené z jazyka ich prapredkov, Árijcov (to je tiež prípad Iraku a 
samotného slova India).  
Perzia bola obsadená arabskými moslimami v roku 651 nl. a následným 
miešaním boli zriedené aj posledné výraznejšie znaky čistých Indoeurópanov 
na Strednom východe.  
Mnohé z toho, čo sa neskôr stalo známe ako „moslimská“ kultúra, 
architektúra, písanie a iné zručnosti, bolo v skutočnosti prevzaté od Peržanov 
a prinesené do širokého semitsky rozprávajúceho sveta.  
 
 
 
 
 


